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Varmt välkommen till SPF Seniorerna i Karlskoga
Det glädjer oss att du väljer att dela vår gemenskap. 
Du har valt ett mycket bra sätt att berika ditt liv genom att bli en del av hela den värld vi 
kallar ”Seniorer i tiden”. Vi är tillsammans ca 265 000 medlemmar. Vi finns över hela landet 
och vi är alla olika. Men, det vi har gemensamt är rätten till pension, en önskan att förbättra 
levnadsvillkoren för äldre och viljan att vara tillsammans.

Genom ditt medlemskap i SPF Seniorerna bidrar du till en bättre äldrepolitik.
Vi har tre viktiga ledord för vårt opinionsarbete; 
Att skapa Inflytande, Valfrihet och Livskvalitet för dig som medlem. Tillsammans inom 
SPF Seniorerna har vi kraften att föra samtal med regering och riksdag och påverka 
kommuner och landsting i viktiga äldrefrågor. Vi har tydliga åsikter om hur äldres 
inkomstnivåer kan förbättras, om hur friskvård, omsorg, sjukvård och boende bör utvecklas 
för oss seniorer. 

Dina personliga förmåner
Inom våra olika förmånsområden hittar du säkert något som du uppskattar. Läs mer under 
Medlemsförmåner i medlemstidningen Senioren, i vår lokala Lathund och på Hemsidan.   
Tidningen Senioren utkommer med nio nummer om året

Välkommen till våra möten och aktiviteter, vi ser fram mot att träffa dig.
Du väljer själv hur delaktig du vill vara tillsammans med oss andra i föreningen. Vi skapar 
hela tiden nya attraktiva och spännande aktiviteter för dig att ta del av. 
Här når du oss; 

 Vår Hemsida www.spfseniorerna.se/karlskoga där du får information om vad som är 
på gång.

 Titta in till oss på vår expedition på Solbringen, öppet tisdagar och torsdagar 10.00-
12.00  eller ring  073-977 37 06 om du har frågor. 

 Du når oss också via mail; karlskoga@spfseniorerna.se 

Månadsnytt, vår lokala medlemstidning, kommer ut med åtta nummer per år. Den ger dig 
information om aktiviteter som är på gång samt artiklar och reportage från aktiviteter vi 
genomfört.

Nyttja gärna din välkomstgåva, kaffebiljetten. 
Klipp ut och ta med. Vi ses!

Hälsningar
Siv Kanon 
Ordförande SPF Seniorerna Karlskoga
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