
Välkommen som medlem i SPF Häggen!         

SPF är en rikstäckande organisation som är politiskt och religiöst 

obunden och finns i hela landet med nästan 800 föreningar.  

SPF seniorerna vill vara din röst i samhället och arbetar för att vi seniorer 

ska få större inflytande, valfrihet och livskvalitet. 

På riksnivå är SPF remissinstans för regeringen och arbetar med frågor 

som är viktiga för oss. 

 Några av dessa frågor är: 

• Att alla ska kunna leva på sin pension och den måste följa 

samhällets inkomstutveckling – det måste ha lönat sig att arbeta 

• Att ha valfrihet när det gäller boende 

• Att ha rätt till god vård och omsorg 

• Att få tillgång till digitala verktyg som är både enkla och 

användarvänliga för att förhindra utanförskap. 

Gå in på SPF:s hemsida och läs mer spfseniorerna.se 

 

SPF Häggen har idag över 700 medlemmar och vi arbetar med de 

prioriterade frågorna men vi träffas också på:  

• Middagar eller luncher med varierande program som 

musikunderhållning eller föredrag.  

• Pubaftnar tillsammans med andra pensionärsföreningar 

• Stort utbud av studiecirklar och kamratcirklar 

• Friskvårdsaktiviteter 

• Teaterbesök, bioeftermiddagar och spännande resor 

• I vår egen kör 

Framför allt får du möjlighet att träffa nya vänner och gamla 

bekanta. 

Googla på Häggen Piteå om du vill gå in på vår hemsida så slipper du 

skriva in den långa adressen: 

https://www.spfseniorerna.se/distrikt/norrbotten/foreningslista/spf-

seniorerna-haggen-Pitea/ 

https://www.spfseniorerna.se/distrikt/norrbotten/foreningslista/spf-seniorerna-haggen-Pitea/
https://www.spfseniorerna.se/distrikt/norrbotten/foreningslista/spf-seniorerna-haggen-Pitea/
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4gg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


P.g.a Coronaläget är programmet preliminärt och därför är det viktigt att du meddelar 

din mejladress så att du inte missar någon information 

Medlemsavgiften idag är 250 kr och går du med nu betalar du ingen 

avgift för det här året. 

Förutom att du får tillgång till ett varierande utbud i vårt program så får 

du många medlemsrabatter och förmåner som t.ex. Medlemsrabatt hos 

IF försäkringar t.ex. med 15% på din villaförsäkring, halva årsavgiften 

hos e-on, omfattande livförsäkring hos Skandia för ny medlem mellan 60 

– 70 år, 20% på personligt anpassade juridiska dokument hos Familjens 

jurist 

Detta är bara ett axplock av fördelarna med ditt medlemskap 

Vår mejladress är: spfhaggen796@gmail.com                                     

Vår postadress är: SPF Seniorerna Häggen  c/o Medborgarskolan  

Prästgårdsgatan 30  94132  Piteå 

Styrelsen 

Sara Dahlberg   070 288 30 92 Ordförande 

Lena Esbjörnsson  073 091 11 52 V. ordförande 

Margareta Karlsson   070 301 80 09 Kassör 

Brittinger Ögren  070 620 22 88 Sekreterare 

Roland Öberg  070 545 27 78 Programansvarig 

Gunilla Nutti  070 636 65 51 Utbildningsansvarig 

Karin Burman  073 086 65 40 Medlemsansvarig 

Ulla-Britt Berggren  070 591 53 46 Friskvårdsombud 

Göran Lindqvist  070 665 88 52 Marknadsföring 

 

Data-ansvarig  

Ove Lindblom  070 516 61 25 

Program-ansvarig 

Mona Lindblom  070 646 95 50 

mailto:spfhaggen796@gmail.com


 

 

   

 

 

 

 

 

 


