
Studieförbundet Vuxenskolan
 
SPF Seniorerna är en medlems- 
organisation till SV och är den 
organisation som SV har uteslutet 
störst verksamhet tillsammans 
med. Årligen anordnar SV omkring 
13.500 cirklar, kulturarrangemang 
och andra aktiviteter tillsammans 
med SPF Seniorerna.

Vill du lära dig något nytt? Ta del 
av din egen utveckling? Vill du dela 
med dig av dina kunskaper och bli 
cirkelledare? Vill du engegera dig?  
 
Välkommen!

SPF Seniorerna 

SPF Seniorerna har idag cirka 
270 000 medlemmar i 27 distrikt 
och ca. 820 föreningar runt om i 
landet.

Bli medlem i dag i din lokala  
förening och var med i dess  
utveckling och framtid. Engagera 
dig i styrelsen, planera resor, få 
förmånliga erbjudande eller få 
nya vänner på äldre dagar.  
 
Här får du möjligheten att fylla 
din tid med precis det du vill! 

Som medlem i SPF Seniorerna får du 10% rabatt på 
Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet som riktar 
sig mot allmänheten på hemsida och studieprogram. 

Bli medlem i dag! 

010-703 08 40 |  skaneland@sv.se 
www.sv.se/skaneland
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Bli medlem i dag! 


