
SPF Seniorerna Norrbotten

TILLSAMMANS

FÖR ETT AKTIVARE SENIORLIV



Välkommen att  
kontakta oss!
SPF Seniorerna Norrbotten 
Södra Kungsgatan 5 A  
972 35 LULEÅ 
Tel: 0920-120 69

Kansliet har öppet  
måndagar–fredagar kl 08.00–12.00 
På kansliet svarar Christine Wallström

spf.norrbotten@gmail.com 
www.spfseniorerna.se/distrikt/norrbotten

DÄRFÖR SKA DU  
BLI MEDLEM!
• Du stödjer SPF Seniorernas äldrepolitiska arbete

• Du erbjuds ett rikt programutbud och aktiviteter

• Du kan delta i motionsaktiviteter och mästerskap

• Du erbjuds en förmånlig olycksfalls- och livförsäkring

• Du får Senioren – prisbelönt tidning för seniorer

• Du får rabatter på olika produkter och tjänster

• Du får aktuell information på vår hemsida: 
www.spf.se/norrbottensdistriktet

Fotogalleri Webb-ikon

Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta fotogallerier, och 
direktåtkomst till webben via augmented reality.

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



Förutom  

alternativet bank-

kort kan du betala 

tryggt och enkelt 

med Swish  

i appen!

KOM MED I  
GEMENSKAPEN!
För de enskilda medlemmarna ligger SPF Seniorernas 
attraktionskraft oftast i de aktiviteter som bedrivs i 
lokalföreningarna. Det är den sociala gemenskapen som 
är den allra viktigaste anledningen till att vara medlem. 
Gemenskapen finns och skapas i din lokalförening. De allra 
flesta håller med om att det blir roligare att dela upplevelser 
med andra. Vi vet också att ju mer rörelse och hjärngympa 
vi får, desto friskare håller vi oss. Så tveka inte, kom nu med 
på nästa aktivitet, eller varför inte skapa en ny?

Aktiviteter för 
alla smaker
Det är hälsofrämjande att delta i föreningslivet. 
Vi genomför på föreningsnivå olika sociala 
aktiviteter, till exempel promenader, resor, 
teaterbesök, konserter och studiecirklar. Utbudet 
skiftar mellan föreningarna och vi ser gärna förslag 
på nya aktiviteter. Om du vill leda en utflykt eller 
aktivitet så ska du ta upp det med lokalföreningens 
programansvarige. Föreningarna anordnar 
ibland tävlingar i olika sporter som boule, golf, 
bridge, bowling, schack och mycket mer. I den 
nationella kunskapstävlingen ”Hjärnkoll” kan alla 
vara med. Missa heller inte våra populära lokala 
sammankomster där vi träffas i en lokal eller ute 
i naturen. Det finns lika många anledningar att 
samlas som det finns dagar på året.



QR-kod

{XXX}

DUBBEL
BONUS
endast för dig som 

är 65+

Som medlem i 
Apotekets kundklubb 
får du som är över 65 år 
dubbla bonuspoäng på 
alla dina köp hos oss*. 

Inte medlem än? Besök 
något av våra apotek 
så hjälper vi dig att 
komma igång med att 
samla poäng.

*Bonuspoäng samlas på receptfria läkemedel samt 
egenvårdsprodukter. Läs mer på apoteket.se.

ETT AKTIVT FÖRENINGSLIV
I Norrbotten finns 20 lokalföreningar fördelat på 14 kommuner. Det är medlemmarna i lokalföreningarna som 
är navet i vår verksamhet. Med energi, gemenskap och glädje skapar de aktiviteter och sammankomster som är 
roliga att delta i. Det är de lokala aktiviteterna som gör att fler vill bli medlemmar och på så vis skapas nya idéer 
och verksamheten utvecklas. 

I SPF Seniorerna fungerar distriktet som ett stöd och en sammanhållande länk mellan föreningarna. En del 
utbildningar, föreningskunskap, informationsspridning, opinionsbildning och administration bedrivs effektivast 
i förbund och distrikt. 

Vi finns för våra medlemmar
Med lokala representanter i kommunernas pensionärsråd (KPR) och i Landstingets pensionärsråd 
(LPR) kan SPF Seniorerna påverka och driva aktuella seniorfrågor. Vi hjälper politikerna att ta rätt bes-
lut i frågor som rör oss. 

Organisationen som helhet tillhandahåller effektiva administrativa redskap för lokalföreningarna, en 
medlemstidning med hög kvalitet och en effektiv opinionsbildning. Information och idéer fångas upp 
på olika nivåer och sprids inom organisationen. SPF Seniorerna kan därför vara opinionsbildande och 
påverka på flera nivåer i samhället.



Du är förbundsordförande 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 bil- 
dades 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.

– 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.

– 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.

– Det handlar om att det ska vara självklart att 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 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. 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.

Eva Eriksson
Förbundsordförande SPF Seniorerna

” VI ÄR SENIORERNAS  
RÖST I SAMHÄLLET”
Eva Eriksson är SPF Seniorernas förbundsordförande. Här ger hon sin syn på 
SPF Seniorernas roll och hur hon arbetar när hon företräder medlemmarna.
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SÅ HÄR ENKELT BLIR DU MEDLEM
SPF Seniorerna är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. Föreningen hälsar också 
HBTQ-personer välkomna, liksom nya svenskar. I Sverige finns det närmare 270 000 medlemmar fördelade 
på 27 distrikt med runt 850 lokala föreningar, bland annat din närmaste lokalförening.

Är du pensionär eller gift/sambo med en medlem har du rätt att bli medlem. Medlemskapet gäller från den 
dag du betalt medlemsavgiften. Avgiften skiftar i de olika föreningarna men är ungefär 250 kronor per år. På 
www.spfseniorerna.se kan du söka efter din närmaste förening, där är det också enkelt att teckna medlemskap. 
Vill du hellre ringa så går det bra att kontakta Distriktskansliet på 0920-120 69.

Välkommen till en ny gemenskap!
TILLSAMMANS

FÖR ETT AKTIVARE SENIORLIV

Livsarkivet, en gåva till dina anhöriga
Visst vore det skönt att veta att dina anhöriga har möjligheten att ta den av dina önskemål och din vilja öven när du inte 

längre kan ge uttryck för den själv. Livsarkivet är ett enkelt redskap som hjälper dig på vägen.

Hos oss kan du också helt utan extra kostnad förvara ditt livsarkiv och vi ser till att det hittas den dag det behövs.

PITEÅ BEGRAVNINGSBYRÅ


