
 

  

 

  

   

 

Ny medlemsfordel: 

Hjelpemidler til hus og hjem 
Nå får du rabatt på en rekke nyttige hjelpemidler til hus og hjem 

fra Hjelpemiddelpartner, fordi du er medlem av Pensjonistforbundet. Vi håper den 

nye medlemsfordelen blir til nytte og glede! Rabattkoden finner du i neste nummer 

av Pensjonisten. 

 

Her finner du en oversikt over alle de gode medlemsfordelene du får som medlem 

av Pensjonistforbundet.  

Hva vil opposisjonen på Stortinget gjøre 

for pensjonistene? 

https://tjebgcme.mnm.as/l/1117151/655356848
https://tjebgcme.mnm.as/l/1117152/655356848
https://tjebgcme.mnm.as/l/1117150/655356848


 

Vi vet hva regjeringen vil gjøre for pensjonistene - det har de vist 

gjennom årets trygdeoppgjør og forslag til statsbudsjett for neste år. 

 

Men hva mener opposisjonspartiene på Stortinget? 

Vi har spurt - og fått svar. I tillegg har vi hatt møter med alle og håper på 

gjennomslag for flere viktige saker når statsbudsjettet skal behandles i Stortinget 

før jul. 

Bildet øverst viser forbundsleder Jan Davidsen i møte med Senterpartiets Trygve 

Slagsvold Vedum og Per Olaf Lundteigen. På bildet nederst møte med Audun 

Lysbakken fra SV. 

 

I disse dager leverer Pensjonistforbundet også høringssvar til regjeringens 

forslag til statsbudsjett. 

Det kan du lese mer om her.  

https://tjebgcme.mnm.as/l/1117154/655356848
https://tjebgcme.mnm.as/l/1117155/655356848
https://tjebgcme.mnm.as/l/1117156/655356848
https://tjebgcme.mnm.as/l/1117157/655356848
https://tjebgcme.mnm.as/l/1117153/655356848


Kampen for en verdig alderdom for 

skeive er ikke over 

 

https://tjebgcme.mnm.as/l/1117158/655356848


Visste du at Regnbuenettverket er Pensjonistforbundets nettverk for skeive 

eldre? Det er fortsatt viktig og nødvendig å kjempe for en verdig alderdom 

for denne gruppen. 

 

I denne episoden av PLUSSpodden snakker vi om hvordan det er å være eldre og 

homofil i det norske samfunnet. Og vi møter Inger Myhre Hansen og Aasmund 

Robert Vik som har opplevd store endringer i samfunnets syn på homofili. 

 

Hvis du trenger noen å snakke med om dette temaet kan du 

ringe Regnbuetelefonen, som er et nytt tilbud i regi av Skeiv Verden Oslo og 

Viken, Forbundet for Transpersoner i Norge, HivNorge, Bamseklubben og FRI 

Oslo og Viken.  

Gode råd pr. telefon! 

 

Trenger du økonomiske råd eller tips til hvordan du kan bruke 

smarttelefonen eller nettbrettet ditt? Da har du som er medlem av 

Pensjonistforbundet tilgang til nyttige telefontjenester: 

 

• Økonomitelefonen - 22 42 73 00 

Telefonen er åpen mellom klokken 10 og 14 alle hverdager. 

https://tjebgcme.mnm.as/l/1117159/655356848
https://tjebgcme.mnm.as/l/1117160/655356848


• Smarttelefonen - 22 60 07 00 

Telefonen er åpen tirsdager og torsdager mellom klokken 09 og 12 

 

Eller kanskje du rett og slett trenger noen å snakke med? Da kan du ringe 

• Bekymringstelefonen - 94 85 60 04 

Telefonen er åpen mellom kl. 9 og 17 alle hverdager 

 
   

  

   

Kontakt oss 
Telefon: 22 34 87 70 

pf@pensjonistforbundet.no 

  

 

  

 

Pensjonistforbundet - Torggata 15, 0181 Oslo Norge 
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrev 

 

https://tjebgcme.mnm.as/l/1117161/655356848
https://tjebgcme.mnm.as/u/655356848/37048586?l=nb-NO
https://tjebgcme.mnm.as/l/1117162/655356848
https://tjebgcme.mnm.as/l/1117163/655356848

