Du finner et lokallag i nærheten der du bor
I Bergen

Pensjonistforbundet
jobber for
dine rettigheter
og ditt
menneskeverd
Den dagen jeg trenger hjelp, vil jeg
ikke bli utlyst på anbud. Det har med
menneskeverd å gjøre.
Odvar Nordli
tidligere statsminister

• Bergen Handel og Kontor
Pensjonistgruppe
• Bergen Pensjonistforening
• Fagforbundet 056 Fyllingsdalen
• Fagforbundet Bergen
avd. 056 sentrum
• Fagforbundet Årstad 668
Pensjonistgruppe
• Fana Pensjonistforening
• Fellesforbundet avd. 5
Pensjonistgruppe
• Haakonsvern Pensjonistforening
• Helse Bergen Pensjonistforening
• Parkarbeidernes
Pensjonistforening
• Pensjonistforbundet Arna *
• Pensjonistforbundet Laksevåg
• Pensjonistforeningen
Bergen Nord
• Pensjonistforening
Rolls-Royce Bergen-Os
• Pensjonistgruppen RAF
• Seniorgruppen Gaia
• Seniorlaksen
(Fagforbundet 056)

Andre lag i gamle
Hordaland fylke
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* Under etablering

•
•
•

Austevoll Pensjonistlag
Bømlo Pensjonistforening
Dale Pensjonistlag
Etne Pensjonistlag
Fitjar Pensjonistlag
Granvin og Ulvik Pensjonistlag
HVØ-Pensjonistlag
Indre Masfjorden Pensjonistlag
Kinsarvik Pensjonistlag
KS Senior
Lindås Pensjonistlag
Nordbygda Pensjonistlag
Pensjonistforbundet Askøy
Pensjonistforbundet
Bjørnafjorden *
Pensjonistforbundet Fjell
Pensjonistforbundet Knarvik *
Pensjonistforbundet Nordre
Øygarden
Pensjonistforbundet
Odda-Tyssedal
Pensjonistforbundet Osterøy *
Pensjonistforbundet Sund
Pensjonistforeningen Søral/
Hydro Husnes
Radøy Pensjonistlag
Samnanger Pensjonistlag
Skånevik Pensjonistforening
Stord Pensjonistforening
Strandebarm Pensjonistlag
Sveio Pensjonistlag
Tørvikbygd Pensjonistlag
Vaksdal Pensjonistforening
Voss Handel og Kontor
Pensjonistlaget
Voss Pensjonistlag
Øystese Pensjonistlag
Ålvik Pensjonistlag

Pensjonistforbundet Hordaland
Tlf. 463 21 535
E-post: hordaland@pensjonistforbundet.no
Rasmus Meyers allé 5, 5015 Bergen

www.pensjonistforbundet.no

Hordaland

Det lønner seg
å være medlem
PERSONLIG INVITASJON

TYDELIG
STERK
SYNLIG

Hordaland

Tydelig, sterk og synlig

Noen områder vi jobber på

• Vi vil ha slutt på underregulering av
pensjonen og vil ha forhandlingsretten
tilbake
• Etablering av et nasjonalt eldreombud
• Mer involvering av de lokale eldrerådene
• Vi vil ha slutt på aldersdiskriminering og
jobber for et aldersvennlig samfunn
• Verdig eldreomsorg
• Billigere tannbehandling for eldre
• Forebygging av ensomhet
• En nasjonal digitaliseringsstrategi rettet
mot eldre som ivaretar deres interesser og
evner

Slik jobber vi

• Vi er en frivillig organisasjon og partipolitisk
nøytral
• Organisasjonen er tuftet på nærdemokrati
der lokallagene i høy grad er involvert i
beslutningene
• Vi bygger nettverk i inn- og utland
• Vi benytter politisk innflytelse på alle nivåer
• Vi jobber tett sammen med lokale eldreråd
• Vi jobber med kunnskapsformidling og
kompetanse-økning
• Vi investerer i relevant forskning og studier

Bli medlem du og!

Hvis vi skal få gjennomslag for våre
interesser, må vi stå samlet.

Dine medlemsfordeler

• Som medlem blir du invitert til lokale
arrangementer
• Din røst vil bli hørt, hvis du ønsker det
• Du mottar det populære magasinet
“Pensjonisten” som kommer ut 9 ganger i
året
• Du kan ringe økonomitelefonen til
Pensjonistforbundet hvis du lurer på noe,
tlf. 22 42 73 00
• Pensjonistforbundet har fremforhandlet en
rekke finansielle fordeler og rabatter for sine
medlemmer, blant annet:
• 6 prosent rabatt ved kjøp av
hybridmodeller uten ledning fra Toyota og
Lexus i hele Norge.
• 5 års fri service på BMW og MINI
• Medlemsrabatt på reiser ved Dag
Aasbø Travel, Apollo, Solgården og
Hurtigruten
• 22% avslag på Helseklokken GO
• Spesiell pris på “seniorstrøm” fra
Ishavskraft
Mer informasjon om medlemsfordelene finner
du på www.pensjonistforbundet.no
og i bladet Pensjonisten.

www.pensjonistforbundet.no

I dag er vi rundt 250.000 medlemmer i
Pensjonistforbundet og dermed den desidert
største organisasjonen i Norge som jobber for
eldre.
Årskontingenten i 2020 er 410,- kr
og 470,- kr i 2021.
Hvis du er medlem i et av våre kollektivt
tilmeldte forbund får du 180,- kr i rabatt.

For innmelding i Pensjonistforbundet ta
kontakt med
____________________________________
Tlf. ________________________________
Vi ser frem til å ønske deg hjertelig
velkommen!

