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Falun i augusti 2015 

Till dig som är född 1948! 
 

Kanske hör du till de som gick i pension i samband med att du fyllde 65 år, det gör de flesta i 
Sverige, även om en del går tidigare och en del fortsätter att arbeta på hel- eller deltid 
ytterligare något eller några år. 
 
Men om du gjorde det så gissar jag att du då egentligen inte kände dig som en pensionär. 
För så känner de allra flesta av oss vid den tidpunkten. 
 
Nu har det gått två år. Vi vill därför passa på att informera dig om vår förenings verksamhet, 
SPF Seniorerna Falun. Vi är cirka 2200 medlemmar. Det som vi erbjuder är dels aktiviteter 

och gemenskap  på det lokala planet: 
 

 Månadsmöten och studiebesök 

 Resor, såväl kortare endagsresor i den närmaste omgivningen som längre resor inom 
och utom landet 

 Friskvårdsaktiviteter som golf, boule, bowling, skogsvandringar, stavgång, 
längdskidåkning, vatten- och andra former av gymnastik 

 Studieverksamhet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 

 Vårt medlemsblad MedlemsNytt fyra gånger om året 
 
men även möjligheter att vara med och påverka våra lokala politiker i frågor som är 
väsentliga för oss, såsom sjukvård, omsorg och äldreboende i olika former. 
 
Motsvarande frågor på riksplanet drivs av vårt förbund SPF Seniorerna som har 270000 
medlemmar i landet. Förbundet ger dig också tidningen Veteranen och möjlighet att teckna 
förmånliga försäkringar (liv- och olycksfall), sådana som du kanske tidigare har haft genom 
ditt fackförbund. 
 
På vår webbplats www.spfpension.se/falun kan du hitta uppdaterad information om vad som 
just nu är aktuellt inom föreningen, där kan du även läsa tidigare nummer av MedlemsNytt. 
 
Medlemsavgiften är 250 kr/person och år, för återstoden av 2015 120 kr. Enklast 

ansöker du om medlemskap genom att gå in på vår webbplats, klicka på rutan ”Bli medlem” 
uppe i högra hörnet, eller genom att ringa vår expedition tis-, tors- och fredagar kl 10-12, tel 
023-69045. Angeläget är också att du anger din e-postadress då vi ofta skickar information 
via gruppmejl. Efter att vi erhållit din ansökan om medlemsskap kommer vi att skicka dig ett 
brev med information och inbetalningskort.  
 

Har du några frågor kontakta Torsten Gudmunds, tfn 023-395 50, som är ansvarig för 
medlemsregistret, eller expeditionen 023-69045. 
 
Du är varmt välkommen till gemenskapen i SPF Seniorerna Falun! 

 
Gunnar Trued, ordförande 
tel 0246-30211 

(Adresskälla: Infodata Direkt AB, Box 34101, 100 26 Stockholm) 
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