
2o1s'&12

Nytt i webbutiken
Välkommen som medlem har uppdaterats något
och bland annatfåtten nyframsida. V haräven
tagitfiam en kompletterande talong som
exempelVs kan anyändas tillsammans med
föreningens egetmaterial som programblad och
liknande.

Tll vår hensida
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Gemensamt brev titt Skatteverket
SPF Seniorema hartillsammans med öwiga
seniororganisationer s krivit ett brev tjll
Skattewrket m ed anledning av konsekvensema
för enskilda pensionärer avde n1a reglerna för
aöetsgirtardeklarationer på indiMdnivå.

Läs brevet här

Förbundsmästerskapen i gotf
Irets ööundsmästerskap i Golf äger rum den
15-16 augusti i Dalarna, på hå fina banor Säters
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Annu en rapport som visar att
pensionssystemet inte fungerar
1 5,6 procent av Sveriges äldre lerer på en
ekonomisk nivå där fatigdom riskeras, enligt
siftorfrån SCB. SPF Senioremas ordförande Erra
Eriksson kommenterar i Epressen.

Läs artikeln här
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Förbundsmästerskapen i boule
Förbundsmästerskapet i boule arrangeras av
SPF Seniorerna Falkenberg-Skrea i

samarbete med förbundet och Falkenbergs
Bouleallians - Misters kapet genomförs vid
Falkenbergs Boulecenter, 21 - 22 augusti 201 9.
Boulecenter ligger i fritidso mrädet \åJlarna.

Klicka här för rner info

Eva Eriksson i Seniorpodden
SPF Seniorernas förbunds ordförande Ew
Eriksson i arisnitt 25 av Seniorpodden: Vi
kommerattstiålla kravoch agera blåslampa på
politiken, och det är dags att sluta lappa och laga
i pensionssystemet. Blåslampan kommer att
fortsätta vara tiind, Det garanterar Era Eriksson
den nya regeringen.

Klicka här för att ladda ner avsnittet
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GK och Dalsjö GK. Tär,lingen är öppen för alla
SPF Seniorernas rnedlem mar sorn fl,ller minst
60 år under 2019 som har offciellt spelhandicap
samt e><akt spelhandicap. Sr,enska
Golfförbundets regler samt spel- och
tävlingshandboken tillsammans med lokala
regler gäller.

Klicka här för ner inf o och annrilan

Möte på riksdagen med Barbro
Westerhotm (L)
"Nu kör vi", sa riksdagsledamot Barbro
Westerholm (L) när hon träffade SPF
Senioremas generals ekreterare Peter Si kström
och samhällspolitiska chef Martin Engman. Ala
var örerens om aft den senaste tidens
diskussioner om regeringsbildningen har satt
käppar hjulet för att kunna förbätfa för Srreriges
seniorer. Pensioner, ensamhet bland äldre och
ålderism wr några avde frågor som
diskuterades.

Möt oss på Trädgårdsmässan
Kom och byt dina fröer & sticklingar. Prata lrisar
med rrår lriserpert och passa på att gå med i rår
Trädgårdsgrupp på Facebook. SPF Seniorerna
finns i monter A06:49 på Trådgårdsmässan i

Äwjö, Stockholm den 21-24 mars. \årmt
€lkommen att besöka oss där.
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