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Tack för en vår fylld av aktiviteter som spridit kunskap i privatekonomi. Vi blickar mot en höst
fylld av kurser och nya initiativ. Håll dig uppdaterad på gilladinekonomi.se. Glad sommar!

Gilla Din Ekonomi i
Almedalen 2 juli

I år har Gilla Din Ekonomi för första gången en
aktivitet under Almdelsveckan. Varmt välkommen
om du har vägarna förbi Visby!
Alternativ pensionsfakta – Ett samtal om
spridning och kunskap av pensionsinformation.

Höstens utbildningar
Till hösten är flera tillfällen inbokade, bland annat
för Svenska kyrkans diakoner, högskolestudenter,
Budget- och skuldrådgivare och för de som möter
nyanlända i sitt arbete. Här hittar du alla kurser:
www.gilladinekonomi.se/nyheter/kalender/

Fem nya medlemmar

Gilla Din Ekonomis nätverk har fått ytterligare
tillskott. Företagen Dreams och Moneymind är
nu medlemmar, båda med kognitionsvetare Elin
Helander som representant. Elin har medverkat
under Money Week och deltar i seminariet under
Almedalen. Tidigare i våren tillkom tre till,
Brummer & Partners, EKC och Nordax Bank.
Välkomna alla fem!
Måndag 2 juli kl. 09:30
Tage Cervins gata 3C
http://program.almedalsveckan.info/54167

Sommarstängt

Från den 13 juli har kansliet sommarstängt.
Mejla oss på finanskunskap@fi.se så svarar vi dig
från den 6 augusti då vi är på plats igen.
Brådskande ärende?
Ring Finansinspektionens
växel på 08-408 980 00.

Beställningar av broschyrer
under juli har 3-4 veckors
leveranstid. Glad sommar!

Mer på nästa sida

Utbildningsmaterial på
häkte och anstalt

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare har
utvecklat en studiecirkel i vardagsekonomi för
intagna i häkte och anstalt. På lyckade piloter av
cirkeln användes Gilla din ekonomis broschyrer.

”Nu har vi genomfört studiecirkeln i vardags-

ekonomi på två anstalter och ett häkte här i
Stockholm med mycket gott resultat. Studiecirkelns fyra träffar var mycket uppskattade av både
deltagare och personal. Nästan alla deltagare har
under cirkelns gång börjat fundera på sin
ekonomi och har en plan för att gå vidare,
hälften (!) hade även börjat vidta olika
åtgärder för att få kontroll på sin situation. Vi är med andra ord mycket
nöjda med utfallet.
Bente Resberg, Ombudsman inom
kriminalvårdsområdet, RFS.

”

Nätverksträff om privatekonomisk trygghet

Uppfräschning av appen ”Gilla Din Ekonomi”

Mycket av Gilla Din Ekonomis utbildningsmaterial
finns samlat i vår kostnadsfria app. Under våren
uppdaterades den med det senaste materialet
inklusive poddavsnitt om privatekonomi.

Den digitala versionen av broschyren Familjejuridik innehåller nu också fakta om framtidsfullmakt. Författare är Susanne Eliasson, privatekonomisk analytiker på SEB. Fondbolagens förenings digitala och tryckta broschyr om Fonder har
också uppdaterats i samband med att nya privatekonom Gustav Sjöholm tillträtt.

Bok till gravida!
I höst startar ett
projekt för att öka
de privatekonomiska
kunskaperna inför
föräldraskapet.

”Många är vi som

mitt i glädjen insett
att det finns mycket
att hålla koll på när
man ska bli förälder.
En del är familjeekonomin. Att bilda familj
kostar pengar och ekonomin behöver planeras för
att undvika dyra onödiga misstag.

Vad skapar privatekonomisk otrygghet och hur
ökar vi konsumenters trygghet. Det var fokus på
Gilla Din Ekonomis nätverksträff i maj.

Davor Vuleta från Lunds Universitet pratade om
ekonomisk (o)trygghet. Davors studie är gjord
på uppdrag av Kronofogden. Therése W. Ekman
berättade om Finansinspektionens undersökning
om hushållens ekonomiska situation och räknefärdighet.

Maria Lindstedt, Konsumentverket, berättade om
det överskuldsättningsprojekt man arbetar med.
Om hur ens ekonomi mår och att arbeta med
ekonomisk hälsa. Läs mer om projektet på
kontaktpunkt.se.

Nasdaq vill inspirera fler
via influncers
Årets Money Week, som hölls i mitten av mars,
hade rekordstort genomslag. Nästan 10.000 barn
fick tillgång till kunskaper i privatekonomi. Ett
initiativ var Nasdaqs kampanj om drömmar och
sparande som i juni nådde sitt slut.

I höst startar vi ett nytt projekt som syftar till att
öka kunskaperna inom området privatekonomi för
gravida. Tanken är att materialet ska delas ut till
Vinnare Sofia Noren med representanter från Nasdaq,
förstagångsföräldrar via mödravården. En digital
näringslivet samt influencers Margaux Dietz, Alexander
version kommer att finnas tillgänglig för alla.

Pärleros, Emilia de Poret, Michaela Forni och Daniel Redgert.

Materialet tas fram av Finansinspektionen i samverkan med Konsumentverket, Kronofogden och
Landstinget i Värmland inom överskuldsättningsprojektet.

Det började som ett samarbete med Daniel Redgert och Margaux Dietz under Money Week.
Nasdaq lanserade #nasdaqdreams på Instagram
för att inspirera unga att fundera på sparande
I ett första steg produceras ett målgruppsanpassat och att dela med sig av drömmar de vill spara till.
tryckt material som lanseras i vår. Förutom ett ut- Som vinst för bästa bidrag väntade en plats runt
bildningsmaterial hoppas vi att projektet kommer bordet vid en frukost idag med flera välkända
influencers.
att kunna erbjuda föreläsningar lokalt i samband
med föräldrautbildningar.
Vill du att vi skriver om något särskilt på nästa
Therese W. Ekman, senior projektledare,
nyhetsbrev? Kontakta gärna sofia.bjursell@fi.se
Finansinspektionen.

”

