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Detta gör SPF för Dig!  
SPF agerar partipolitiskt obundet på kommunal, regional och riksnivå för att påverka politiker i 
frågor som är viktiga för oss som är 55+. Vi driver frågor som: 

• att pensionssystemet ska ses över så att Du får mer kvar i plånboken  

• att Du kan välja till exempel hur Du vill bo 

• lika skatt för pensionärer och yrkesarbetande  

• en huvudman för kommuner och regioner så att Du blir väl omhändertagen när Du behöver 
sjukvård eller vårdhem  

• en läkare som samordnar all Din medicinering  

SPF ordnar bridge, boule, bordtennis, dans, gymnastik, resor, föredrag, studiecirklar, m.m.  

 

Vem kan bli medlem?  
Det kan alla som har rätt att uppbära pension och den som är gift eller sambo med medlem. Du 
blir medlem när Du har betalat avgiften som i Ludvika är 280: -/år.  

Mer information finns på www.spfseniorerna.se. 
Ludvikaföreningens hemsida hittar Du på www.spfseniorerna.se/ludvika 
Flera val med information finns på mörkblå fältet. 
Vår e-postadress är ludvika@spfdalarna.se. SPF finns även på Facebook, och Twitter. 

Saknar Du Internet och vill veta mera, kontakta någon av kontaktpersonerna nedan. 

 

Exklusivt för medlemmar i SPF  
När Du yrkesarbetar är Du försäkrad. Och sen? Som ny medlem i SPF får Du ett premiefritt 
försäkringsskydd under 3 månader för olycksfall och livförsäkring. Har Du fyllt 60 men inte 70 
år gäller försäkringen från och med den dag Ditt personnummer registreras i medlemsregistret. 
Mer information hittar Du på www.spfseniorerna.se, klicka på fliken ”Förmåner” och läs under 
”Skandia”. Försäkringsbolaget If erbjuder 5 – 50 % rabatt på sakförsäkringar; läs under ”If”. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner/telefon 

Ordförande:  Bo Sivelind               070-598 07 23   Folkhälsoansvarig: Kjell Pettersson  0240-193 72 

Kassör:  Gun Karlsson            070-974 97 34   Studieansvarig:  Brita Ericsson  070-422 02 22 

Sekreterare:  Ulla Öström  070-251 84 72           Medlemsregister: Agneta Zenkert   070-639 21 83      

Reseansvarig:  Kerstin Löfgren  070-776 02 05                  och försäkringar     

 

DET HÄR FÅR DU SOM MEDLEM 

• Nya vänner och social gemenskap, ett nätverk 

• Möjlighet att delta i intressanta resor och studiecirklar 

• Förmånliga försäkringar  

• Möjlighet att påverka äldrepolitiken 

• Rabatter på telefon, energi, resor m.m. 

• Magasinet Senioren 9 ggr/år  
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