
Kom med i SKPF 
– det lönar sig!



VI ÄR 
STARKA

Vi försvarar välfärden 
och kräver pensioner 
som går att leva på  

– på riktigt.
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Välkommen 
till en givande
gemenskap
SKPF Pensionärerna är ett demokratiskt pensionärsförbund 
med högt i tak och stor öppenhet. Vi är religiöst och parti- 
politiskt obundna. Alla som har någon form av pension kan 
bli medlemmar hos oss. Även medlems partner – oavsett ålder 
– är välkommen.

Vi är Sveriges snabbast växande pensionärsförbund och 
fler än 170 000 personer är redan med. Vi finns över hela 
landet.

SKPF PENSIONÄRERNA ARBETAR FÖR 
... ett samhälle där alla äldre ges möjlighet att leva ett bra liv 
med en god ekonomi, med den omvårdnad och sjukvård som 
behövs, med god tillgänglighet och utan att diskrimineras. 
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VI GER 
TRYGGHET
Våra försäkringar tillhör 

marknadens bästa. 
Behåll grundtryggheten 

från yrkeslivet.

Försäkringar
En av de stora fördelarna med ett medlemskap hos oss 
är att du får teckna våra förmånliga medlemsförsäkringar 
hos Folksam. Öka tryggheten för dig och din familj med:

n Hemförsäkring
n Sjukdom 60+
n Olycksfall 60+
n Medlemsbarn

För att få reda på vad ett medlemskap 
i SKPF Pensionärerna ger för priser 
och villkor på dina försäkringar, se Folk-
sams hemsida folksam.se/forbund/skpf  eller 
ring Folksam på telefon 0771–950 950.

Vi erbjuder dig:
Gemenskap
Vi anordnar mängder av sociala och kultu-
rella aktiviteter nära dig. Du får möjlighet 
att träffa både gamla och nya vänner, 
studera, resa och mycket annat.

Ta kontakt med din lokalavdelning 
för att få reda på vad som händer 
i ditt närområde, eller gå in på för-
bundets hemsida www.skpf.se för mer 
information.
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Ett förbund på din sida
SKPF Pensionärerna är ett stort kollektiv – och därmed 
en kraft att räkna med. Förbundet driver medlemmarnas 
intressen i viktiga samhällsfrågor.
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Rabatter och erbjudanden
Ett medlemskap i SKPF Pensi-
onärerna öppnar upp en värld 
av förmåner via vår samarbets-
partner Smart Senior. Res, ät, 
shoppa och träna med rejäla ra-
batter! Utnyttja erbjudanden på 
allt från glasögon och telefoner 
till kulturupplevelser.

Du som är medlem har också, bland annat, specialpris 
på rådgivning hos Familjens jurist och resor med Tallink 
Silja och Stena Line.

Nyheter och förströelse
Du får medlemstidningen Här&Nu hem i 
brevlådan sex gånger per år. Här&Nu är en 
av Sveriges största tidningar för pensionä-
rer och en viktig röst i aktuella äldrefrågor. 

Med allt från initierade reportage om 
vård, omsorg och socialpolitik till artiklar 
om kultur, mat och resor står Här&Nu för 
en uppskattad blandning av nyttigheter och 
förströelse.



SKPF ÄR EN INTRESSEORGANISATION
SKPF är en stark röst i samhället, både lokalt och centralt.  
Vi prioriterar frågor som rör äldreomsorgen, pensionerna 
och våra medlemmars möjlighet att delta på lika villkor i hela 
samhället. Bland annat verkar vi för:

n Att pension ska beskattas på samma sätt  
    som andra inkomster.

n Att mer pengar ska tillföras pensions- 
    systemet, och att systemet ska ses över  
    från grunden.

n Att sjukersättningen ska räknas upp med  
    lönerna i stället för priserna och beskattas  
    på samma sätt som andra inkomster.

n Fler platser i särskilda boenden.

n Säkrad rekrytering och kompetens inom äldreomsorgen. 

n Att alla ska få välja vilket innehåll de vill ha i sin äldre- 
    omsorg, utifrån sina egna personliga behov.

n Att all tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet.

n Att äldre ska få bestämma över sitt eget boende.
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Vi arbetar för 
ett rikare 
pensionärsliv

VI GÖR 
SKILLNAD

Vi deltar aktivt  
i kommunernas 

och landstingens 
pensionärsråd.



DU KAN PÅVERKA
Du som vill vara med och påverka är varmt välkom-
men att engagera dig i våra lokalavdelningars arbete. 
Tillsammans gör vi skillnad för Sveriges pensionärer!



 Ja, jag vill bli medlem i SKPF Pensionärerna
Personnummer

Postnummer, ort

Underskrift

Du betalar din medlemsavgift när du fått ett inbetalningskort från SKPF.
Skicka talongen i ett kuvert till: SKPF, Box 300 88, 104 25 Stockholm

Namn

Utdelningsadress

Datum

Telefonnr

E-post

Bli medlem genom att anmäla dig på www.skpf.se/medlem, 
eller e-posta namn, adress, telefonnummer och personnummer 
till info@skpf.se. Du kan också bli medlem genom att ringa oss 
på 010–442 74 60 eller genom att skicka in talongen nedan.
Medlemsavgiften är mellan 150–250 kronor per år, beroende på 
vilken lokalavdelning du kommer att tillhöra.

Kom med i SKPF – det lönar sig!

BESÖK Franzéngatan 4   
POST Box 300 88,  
104 25 Stockholm
TEL 010-442 74 60   
E-POST info@skpf.se   
www.skpf.se

FÖLJ 
OSS

på Facebook


