
Hösten 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 är Finansinspektionen, Avanza, Länsförsäkringar,
Nasdaq, Svensk värdepappersmarknad och Swedbank. 

Läs broschyren här!
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Vill du avsluta prenumeration av nyhetsbrev? Mejla finanskunskap@fi.se

Digitalt seminarium om  
bedrägerier för äldre
I samband med World Investor Week i oktober 
anordnade Finansinpektionen ett digitalt semina-
rium om bedrägerier för äldre. Fokus var att sprida 
kunskap om olika tillvägagångssätt som bedragare 

använder sig av för att luras, vilka varningssig-
naler som finns och vad man gör om man 

har råkat ut för en bedragare. 

På seminariet föreläste Polisen, 
Finansinspektionen och Konsumen-
ternas Bank- och finansbyrå. Totalt 

deltog över 100 personer på  
seminariet. 

Nätverksträff
29 november.

Spara datumet!

Efterlysning!
Har du någon bra projektidé eller tips på någon 
målgrupp som vi borde utbilda i privatekonomi 
och kan hjälpa oss att sprida kunskaperna vidare? 

Tipsa oss gärna på finanskunskap@fi.se

Medlemmarnas projekt

Den 18 november kl. 10:30-11:45 anordnar 
Konsumentverket ett webbinairum som syftar 
till att sprida kunskap om vikten av att prata 
vardagsekonomi med föräldrar, så att familjer 
som har eller riskerar att få problem med skul-
der kan få hjälp. Webbinariet riktar sig i första 
hand till den som i sin yrkesroll möter familjer 
med barn. Anmäl dig här senast 16 nov!

Webbinarium - så kan du stödja 
ekonomiskt utsatta barnfamiljer

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 privat-
ekonomiska frågor. Utgångspunkten i tipsen är 
vanliga problem som många möter i sin vardag. 
Filmen finns på svenska, engelska och arabiska.

Se filmen här!

Konsumentverkets fem bästa
tips för konsumenter

https://gilladinekonomi.se/
https://gilladinekonomi.se/privatekonomi/broschyrer/
https://www.youtube.com/watch?v=KdofsYcaMnU
https://forms.office.com/r/pNt6tPECER

