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” VI ÄR SENIORERNAS RÖST I SAMHÄLLET”  
SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation för alla som har rätt 
till pension, oavsett ålder. Idag har vi cirka 265 000 medlemmar och 800 kommunalt förankrade 
föreningar i 27 distrikt. Vår förbundsordförande sedan juni 2017 är Eva Eriksson. Viw satte oss ner 
med henne för att låta henne ge sin syn på SPF Seniorernas roll i samhället och på hur hon arbetar 
när hon företräder medlemmarna. 

Du är förbunds- 
ordförande för 
SPF Seniorerna. 
Vilken är din 
och förbundets 
uppgift? 
– SPF Seniorerna 
är Sveriges äldsta 
seniororganisation. 
Vår viktigaste uppgift 
är lika aktuell nu som 
den var när vi bildades 

1939: att föra pensionärernas talan på ett samlat sätt – eller, 
som vi säger idag, att vi är seniorernas röst i samhället. 
”Folkpensionärerna kräver full försörjning utan fattigvård” 
var vårt upprop i förbundets barndom. ”SPF Seniorerna 
kräver ett pensionssystem värt namnet och som ger inkomster 
som det går att leva på” är förbundets och mitt upprop idag. 
Och vårt syfte som påverkansorganisation – såväl nationellt 
som lokalt – har aldrig varit mer aktuellt än nu, konstaterar 
Eva.

– I min ordföranderoll utgår jag ifrån ett livslångt 
engagemang för människor. Jag har länge engagerat mig i 
och för organisationer som står bakom och lyfter människor 
och som ser den enskilda individen. För mig är det också 
grundläggande i uppdraget att jag är påläst och att jag 
förankrar förbundets ställningstaganden i förbundsstyrelsen 
och ute i distrikt och föreningar.

Vilka frågor ser du som de viktigaste att 
arbeta med framöver?
– Vi ska fortsätta att kraftfullt driva frågan om ett förändrat 
pensionssystem och vi ska kämpa för att den högre skatten 
på pension tas bort helt och hållet. Något som jag tycker är 
oerhört viktigt är att vi alla ska ha de bästa möjligheterna och 

förutsättningarna för att kunna leva fria hela livet. Det ligger 
så mycket i uttrycket att ”leva fri” som vi ska värna om och 
arbeta för, menar Eva och fortsätter: 

– För mig handlar det om att alla seniorer inte kan ses som ett 
enda stort kollektiv. Tyvärr förutsätts många av oss inte kunna 
– eller vilja – fatta egna beslut. Men vi seniorer är alla olika. 
Vi är unika, med egen vilja och egna önskemål. Vi har levt 
ett långt liv, där vi hela tiden har behövt fatta en rad viktiga 
beslut. Det är vår självklara rätt att fortsätta göra det i kraft av 
vår senioritet.

Eva Eriksson förklarar närmare vad hon menar: – Det 
handlar om att det ska vara självklart att kunna välja om du 
vill bo kvar hemma eller flytta till ett boende. Lika självklart 
att kunna välja om du vill bo i en mer anpassad bostad eller 
i ett boende i gemenskap med andra. Och lika självklart ska 
vi också kunna välja vem som ska ta hand om oss i våra hem, 
eller vem som ska hjälpa oss att städa. 

– En annan viktig fråga är maten och måltidens betydelse 
för vårt välbefinnande och vår livskvalitet. Det borde vara 
en rättighet att kunna få sin favoriträtt tillagad hemma, eller 
att få möjlighet att äta välsmakande mat i en trevlig miljö 
tillsammans med andra.

– Att leva fri hela livet handlar också om rätten till ett 
värdigt liv – ett liv där seniorer inte blir sittandes ensamma. 
Ensamhet bland äldre är en fråga som jag brinner särskilt för. 
Det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige att vi har så 
många äldre som saknar gemenskap och som far illa därför att 
de blir isolerade, slår Eva fast och utvecklar: 

– Det gör mig därför så glad att se all den fantastiska 
verksamhet som görs ute i förbundets distrikt och föreningar 
och som betyder mycket för att bryta ensamheten för många. 
Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med hela vår 
engagerade organisation få vara med och utveckla SPF 
Seniorernas verksamhet för mer glädje och mer gemenskap.



Har din syn 
försämrats?
Gråstarr är en vanlig orsak. En gråstarr-operation är en säker 
och smärtfri behandling som normalt tar 10–15 minuter.

Hos Aleris Specialistvård Ögon Helsingborg kan du känna dig trygg – vi 
är specialister på gråstarr. Vi erbjuder förundersökning och operation vid 
samma besökstillfälle. 

Nyhet! Nu utför vi även efterstarrsbehandling. 

Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne. Välkommen att kontakta oss! 

Korta 
väntetider

Aleris Specialistvård Ögon Helsingborg  
Gasverksgatan 9, 042-400 10 44
ogonhelsingborg@aleris.se  
 

Vi finns även i Malmö och  
Kristianstad
Läs mer på www.aleris.se/ogon

Mångfald, möten och möjligheter
Vi är drygt 25 000 som är 65+ i Helsingborg och mer än 12 
procent (3 100) är medlemmar i SPF Seniorerna. Två gånger 
per år delar vi ut vår programkatalog till alla medlemmar. 
En viktig uppgift för de lokala föreningarna är att hitta olika 
aktiviteter som stimulerar till gemenskap. Oavsett vilken 
SPF-förening man tillhör är man välkommen att delta i andra 
föreningars aktiviteter. Det innebär att du har tillgång till ett 
50-tal föredrag, kan delta i resor och underhållningsprogram. 
Du kan också vara med i olika cirklar, från akvarellmålning till 
ölprovning.

Gemenskap
Föreningarna inbjuder till många möten, både i lokaler och 
i andra sammanhang. Deras programutbud imponerar i sin 
omfattning. Tala om mångfald! Se föreningarna och deras 
verksamhet som möjligheter att hitta en rik social gemenskap 
och möjligheter att påverka i frågor som är angelägna för 
äldre. Vi ser fram emot mötet med dig!

Viktigt att vi äldre är med och 
påverkar
Ett för oss äldre viktigt forum är Kommunala Pensionärs-
rådet (KPR). SPF är representerat i rådet tillsammans 
med övriga pensionärsorganisationer och dessutom ingår 
tre kommunalråd samt förtroendevalda från vård- och 
omsorgsnämnden. Äldreombudet är adjungerat. Rådet lyder 
under kommunstyrelsen och rådets ordförande utses av 
organisationerna. 

KPR sammanträder minst fyra gånger om året och tar 
upp förhållanden som initierats av enskilda seniorer, 
pensionärsorganisationer eller av kommunen. Här har 
således vi seniorer en reell möjlighet att påverka kommunens 
agerande vad gäller äldreomsorgens inriktning, mötesplatser, 
trygghetsboenden och särskilda boenden samt utformning 
av närmiljön. Vill du att rådet ska behandla ett särskilt ärende 
så kontakta ordförande i SPF Josefin Forsberg eller Björn 
Falkenström som sitter i KPR.

VÄLKOMMEN TILL SPF  
SENIORERNA HELSINGBORG  
Det finns många anledningar att bli medlem i någon av de nio föreningarna i SPF Seniorerna Hel-
singborg. Telefon till SPF Samorganisation: 0706-17 00 71. Övriga kontaktuppgifter hittar du i ett 
separat blad.
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Fötterna påverkar mera än du tror. Ryggont, knäbesvär och artros 
kan ofta lindras med bättre skor eller inlägg så låt oss hjälpa dig 
att hitta en skön sko och evt tillverka individuella inlägg om du 
behöver det.
Boka tid för Fot&gånganalys utan remiss på 042-13 95 50  
eller på www.fotsko.se.

Välkommen in till vår butik och klinik på Hälsovägen 1  
i Helsingborg (mitt emot teatern)

VI KAN FÖTTER!

VÄNTRÄFFAR SOM 
BRYTER OFRIVILLIG 
ENSAMHET 
Idag lider många seniorer av ofrivillig ensamhet. När barnen 
är vuxna, arbetslivet slut och ens partner kanske gått bort är 
det svårt att hitta nya vänner. Ofrivillig ensamhet kan vara svår 
att hantera, många lider i det tysta och det påverkar kroppen 
negativt. Alla har vi säker fått erfara hur det känns.

Men så ska det inte behöva vara och därför anordnar SPF 
Kärnan så kallade vänträffar. Vi träffas en gång i månaden på 
Ringstorpsgården för att umgås, fika, planera olika aktiviteter 
och bara vara. Den sociala delen är ju så oerhört viktig för oss 
att må bra. Vem som helst som bor i kommunen får komma på 
vänträffarna, du behöver inte vara medlem i SPF Seniorerna. 

För att komma till Ringstorp tar du enklast buss 2 eller 25 till 
busshållplatsen S:ta Anna Kyrka eller buss 10 till hållplatsen 
Hammarbergsgatan. Den senast nämnda, buss 10, går endast 
en gång i timmen. Ringstorpsgårdens ingång är uppe på torget 
i samma ingång som DHS och upp på andra våningen till 
vänster. Hiss finns i ingången till Träffpunkten.

SPF Kärnan önskar dig hjärtligt välkommen!

Vill du bli medlem?
SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst 
obunden organisation för seniorer.

Vi är cirka 265 000 medlemmar fördelade på 27 distrikt och 
ca 800 lokala föreningar. 

Medlemskap beviljas den som har rätt att uppbära pension 
av något slag samt den som är gift eller sambo med medlem. 
Medlemskapet gäller från den dag medlemsavgiften är betald.

Medlemskapet kostar mellan 300 kronor per år. Avgiften 
varierar mellan föreningarna.

På vår hemsida kan du fylla i ett formulär för medlemskap 
eller ringa vårt kansli på 070-8487557.

Postadress:
SPF Seniorerna Kärnan Helsingborg 
Kurirgatan 1 
254 53 HELSINGBORG

Telefon: 070-8487557
E-post: spfkarnan@telia.com

Telefontid fredagar mellan 10:00 och 12:00.
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MEDLEMSKAPET – LADDAT MED FÖRMÅNER  
Som medlem i SPF Seniorerna får du social gemenskap och en organisation som jobbar för dina 
hjärtefrågor. Du får också tillgång till en rad förbundsförmåner. Håll utkik på föreningarnas hemsidor 
för lokala rabatter och förmåner. Du kan helt kostnadsfritt bli medlem i Smart Senior som ger för-
månliga erbjudanden och rabatter till alla som fyllt 55 år.

If – Huvudpartner
• 15 % rabatt på hem-, villa- och fritidshusförsäkring 
•  5 % rabatt på bilförsäkring 
• 15 % rabatt på hund- och kattförsäkring 
• 10 % rabatt på båtförsäkring 
• 50 % rabatt på släpvagnsförsäkring

mySafety – Partner
Som medlem i SPF Seniorerna får du ID-Skydd Bas från 
mySafety helt utan kostnad (ordinarie pris 249 kronor/år) och 
det gäller så länge du är medlem. Med mySafety ID-Skydd Bas 
kan du snabbt spärra allt med ett enkelt telefonsamtal.

Skandia – Partner
Som medlem i SPF Seniorerna kan du teckna en frivillig 
gruppförsäkring. Innehållet i försäkringen är beroende av din 
ålder. 

Nya medlemmar som fyllt 60 men inte 70 år får liv- och 
olycksfallsförsäkringen per automatik, denna är gratis i tre 
månader. Den som vill behålla försäkringen därefter betalar 
försäkringspremien med det inbetalningskort som kommer 
från Skandia.

Nya medlemmar under 60 eller över 70 år erbjuds att teckna 
en olycksfallsförsäkring. Även denna är kostnadsfri för nya 
medlemmar de första tre månaderna. Olycksfallsförsäkringen 
kan även tecknas senare under medlemskapet. 

E.ON – Partner
E.ON vill sprida bra energi bland Sveriges seniorer! Därför får 
du som är med i SPF Seniorerna ett förmånligt erbjudande.

• Välkomstrabatt upp till 500 kronor 
• Rabatt på rörligt och fast pris 
• Rabatt på förnybar energi 
• Betala bara halva årsavgiften 
• Eget nummer till kundservice

Hallon – Officiell leverantör
Ett abonnemang för mobiltelefoni ska vara enkelt och billigt. 
Därför får du som medlem hos SPF Seniorerna, förutom extra 
bra pris på abonnemang, även förtur till kundservicen.

Tallink Silja – Officiell leverantör
Tallink Silja bjuder in medlemmar i SPF Seniorerna att följa 
med på sköna kryssningar och hotellresor med Tallinks och 
Silja Lines fartyg. SPF Seniorernas medlemmar erbjuds upp till 
20 procents rabatt och givetvis väljer du själv vart du vill resa. 
Tallinks fartyg går till Tallinn i Estland och Riga i Lettland. 
Med Silja Lines fartyg reser du till Helsingfors eller Åbo. Det 
avgår fartyg varje dag till samtliga destinationer.

Familjejuridik
Som medlem i SPF Seniorerna har du ett antal förmåner hos 
Familjens Jurist och hos Fonus.

Medlemstidningen Senioren
Senioren är SPF Seniorernas medlemstidning. Den kommer ut 
med nio nummer per år och ingår i ditt medlemskap.

Smart Senior
Det gröna kortet Smart Senior är nyckeln till rabatter. Med 
kortet i hand får du rabatter hos massor av kända företag. 
Perfekt när du ska köpa resor, glasögon, telefon med mera.

10 % rabatt på studiecirklar 
Nu har du som medlem i SPF Seniorerna 10 % rabatt på 
deltagaravgiften på studiecirklar som ingår i Studieförbundet 
Vuxenskolans öppna program.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in ”GoZee” i 

sökfältet och ladda ner appen till din smartphone eller 
surfplatta.

2. Öppna appen och använd den på sidorna med GoZee-
ikonen.

GoZee-appen gör broschyren levande
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 TILLSAMMANS 

FÖR ETT RIKARE SENIORLIV

Egentligen vill 
nog alla bo så här
Bonum seniorboende är till för dig som vill 
bo bekvämt – i en ljus, lättskött lägenhet med 
hög standard, i ett hus som fungerar. Så vill 
nog alla bo, egentligen. Men vi har skapat 
Bonum speciellt för dig som har fyllt 55 år.
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Bonum seniorboende bygger på tre delar:
Bostad. Vi planerar och bygger trygga, inbjudande och 
praktiska hem. 
Förvaltning. Vi tar ansvar för föreningens ekonomiska och 
tekniska förvaltning och även för fastighetsservicen.
Tjänster. Vi erbjuder individuellt anpassade tjänster till 
föreningens alla medlemmar.

Prova gärna att lösa vårt korsord nedan.

Bonum utvecklar och förvaltar seniorboende samt erbjuder hjälp i vardagen.  
Vi är en del av Riksbyggen. Läs mer på www.bonum.se


