
Höstterminen bjuder på massor av aktiviteter som sprider kunskaper i privatekonomi.  
Håll dig uppdaterad på www.gilladinekonomi.se.

Ny broschyr om sparande, investeringar och lån
Nu finns Gilla din ekonomis nya broschyr Spara, investera och låna. I broschyren har  
vi samlat fakta och inspiration som kan hjälpa dig till ett givande sparande och även  
ge dig kunskap och insikter om vad som är bra att tänka på ifall du någon gång  
skulle behöva låna. Broschyren går bland annat in på hur du kan tänka kring
olika typer av sparande, hur du kan välja att investera dina pengar,  
vilka olika typer av lån som finns och vad som är bra att tänka på  
innan du lånar. Medförfattare till broschyren är Finansinspektionen,  
Avanza, Länsförsäkringar, Nasdaq, Svensk värdepappersmarknad  
och Swedbank. 

Läs broschyren här!

Nyhetsbrev 3  - Informatörer  - Oktober 2022
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Så här kan du sprida kunskapen vidare
För åtta år sen gick Katarina Lovén från organisationen PRO vår utbildning 
Tryggare ekonomi på äldre dar. Under åren har Katarina spridit kunskapen 
vidare till PRO:s medlemmar genom studiecirklar. Just i år har hon upplevt  
ett ökat intresse från de seniorer hon träffar att lära sig mer om ekonomi.
Katarina kallar sina cirklar för ”Privatekonomi för oss seniorer” och innehållet 
bygger på Gilla din ekonomis broschyrer om privatekonomi som är mycket 
uppskattade bland PRO:s medlemmar. Deltagarna i cirkeln träffas vid sex  
tillfällen och i början av varje tillfälle görs en kort sammanfattning av  
föregående ämne. I vissa broschyrer finns olika frågeställningar som  
deltagarna får svara på innan de går vidare till nästa ämne. 

Är du intresserad av att hålla en studiecirkel men är osäker på hur du ska  
lägga upp den? Läs gärna vår ”Handledning till studiecirkel” som kan  
stötta dig som cirkelledare. Har du gått någon av våra utbildningar kan du  
beställa våra broschyrer om privatekonomi på vår webbplats för att dela ut 
dem i samband med en studiecirkel.

Stort tack till dig Katarina och till alla er andra som hjälper oss att sprida 
kunskapen vidare!

Lär dig mer om dina rättigheter som konsument i ny film
Konsumentverket har tagit fram en ny kort film med nyttiga tips som riktar sig till konsumenter som är  
sårbara eller utsatta, och som saknar kunskap om konsumenträttigheter och privatekonomiska frågor.  
Utgångspunkten i tipsen är vanliga problem som många möter i sin vardag. Filmen finns på svenska,  
engelska och arabiska. Se filmen själv här eller dela den till andra!

Katarinas tips för en  
lyckad studiecirkel

Bör inte vara mer än 10-12 
deltagare per cirkel.

Viktigt att deltagarna känner 
sig delaktiga, alla ska få en 
chans att komma till tals. 

En person är ansvarig för att 
moderera samtalen.

Lycka till med din  
studiecirkel!

https://gilladinekonomi.se/
https://gilladinekonomi.se/privatekonomi/broschyrer/
https://gilladinekonomi.se/wp-content/uploads/2020/10/TEPAD_Handledning_till_studiecirkel_2020.pdf
https://gilladinekonomi.se/informatorer/bestall-material/
https://www.youtube.com/watch?v=KdofsYcaMnU

