TRYGGARE

EKONOMI
FÖRSENIORER

BAKGRUND
Antalet skuldsaa över 66 år har ökat. Budget- och skuldrådgivarna menar a
vissa ålderspensionärer är en »tickande bomb« eersom många saknar kunskap
om hur ekonomin blir eer pensioneringen. Långvarig sjukdom, skilsmässa och
dödsfall är exempel på allvarliga livssituationer som tar mycket kra. Vid svåra
livskriser eller förändrade livsförhållanden kan det kännas extra tungt a ta tag i
sin privatekonomi.
I e samarbete mellan Aktiva Seniorer och Medborgarskolan satsar vi på hösten
2017 a arrangera studiecirklar i ämnet »Tryggare ekonomi för seniorer«. Genom
a arrangera studiecirklar vill vi bidra till ökad kunskap och intresse a göra
aktiva och rationella val i frågor som rör privatekonomin.
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•
•
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•
•
•
•

Pensioner av olika slag vid olika civilstånd
Bostadslån och försäkringar
Sälja bostaden – vad ska jag tänka på?
Skaer: reavinster, rot- och rutavdrag, arbete/företagande och samtidiga pensionsuag
Tillgångar: hur hanterar man t ex avyringar skaemässigt fördelaktigt
Seniorlån så fungerar det, bra eller dåligt
Internetbanken. Möjliga tjänster för vardagsekonomi. Säkerhetsfrågor.
Skuldsanering – hur fungerar det?
Försäkringsskyddet, hur förändras det?
Arv och gåvor – skaer och avgier

UPPLÄGG
Kursen är upplagd på 5 träffar á 3 studietimmar per tillfälle och ges under dagtid på
vardagar – tider meddelas senare. Kursen startar 20/9 däreer 4/10, 18/10, 31/10 och
avslutas 15/11. Studiecirkeln är kostnadsfri för dig som är medlem i Aktiva Seniorer och
hålls på Medborgarskolan, Östra Rådhusgatan 2. Vi bjuder på kaffe/te i paus.

VIKTIGT ATT VETA
Trots a det här är en kurs som rör privatekonomi diskuterar vi enbart frågorna i
generella termer. Var och en ska känna sig trygg i a kunskapen förmedlas på e övergripande sä. Självklart är det positivt om du vill dela med dig av egna erfarenheter
men det är inget krav. Vi uppmuntrar däremot frågor och synpunkter för a få
bra samtal om viktiga frågor.

KURSLEDARE/CIRKELLEDARE
Ni utser själva en cirkelledare i gruppen som ansvarar för a hantera närvarolistor och
tilldelat arbetsmaterial samt leda samtalet. Under cirkelns gång bjuder Medborgarskolan
in olika experter som håller en kortare inspirationsföreläsning (30-45 minuter).

Välkommen
a kontakta oss!
﹕090-77 96 11
﹕ Östra Rådhusgatan 2
 UMEÅ
-﹕umea@medborgarskolan.se
﹕ www.medborgarskolan.se/umea
Medborgarskolan region Nord
Är du rörelsehindrad - ring oss på
090-77 96 11 så hjälper vi dig a
hia till hissen på husets baksida.

