
 

 
www.pensionsmyndigheten.se 

Pensionsmyndigheten Telefon Fax E-post Org.nr 

Box 38190     

100 64 Stockholm 0771-771 771 08-658 13 00 registrator@pensionsmyndigheten.se 202100-6255 
 

P
M

5
9
0
3
5
 1

.1
 

1 (2) 

 

    

Pressmeddelande 
  

        

2014-09-05 

        

        

 

Pressekreterare 

Mattias Bengtsson Byström 

Tfn 010-454 21 78 

Mobil 0736-27 53 83 
 

    

Pensionsturné stannar till på Tensta marknad 

För att hjälpa fler personer få en klar bild över hela sin pension och vad 

det är som påverkar den stannar höstens pensionsturné med informatörer 

från Pensionsmyndigheten till på Tensta marknad i Stockholm nu i helgen 

den 6–7 september. 

I höst satsar Pensionsmyndigheten på att söka upp och hjälpa fler personer med att få 

en klar bild över hela sin pension. På ett antal platser träffar våra informatörer 

människor i deras vardag – allt från stora arbetsplatser och köpcentrum till marknader 

och mässor. 

– Nu i helgen den 6–7 september finns vi på Tensta marknad med en 

utomhusutställning med information riktad till olika språkgrupper som kanske inte 

skulle kontakta Pensionsmyndigheten i vanliga fall, men som vi vet har frågor och 

funderingar om pensionen, säger Pär Ahrling, chef för informatörsenheten på 

Pensionsmyndigheten. 

I Tensta kan marknadsbesökarna kombinera nytta med nöje och få en total 

pensionsprognos och passa på att fråga kundvägledare och informatörer om allt 

möjligt om sin egen pension.  

Höstens turnéplan 

19–21 augusti Senior 2014, Göteborg. Information för blivande pensionärer om hela 

pensionen och bostadstillägg på mässa inne i köpcentret Nordstan i Göteborg. 

http://m.nordstan.se/handerinordstan/detail?id=0  

26–31 augusti Gekås, Ullared. Visa hela pensionen vid Gekås för framför allt kvinnor 

mitt i livet under första lönehelgen efter sommarsemestrarna. 

www.gekas.se/foretaget/valkommen-till-gekas-presscenter  

6–7 september Tensta marknad, Tensta. Utomhusutställning med information riktad 

till olika språkgrupper om att alla som bor och jobbar i Sverige har rätt till pension. 

http://tenstamarknad.se/  

1 oktober Peppar peppardagen, Karlskrona. Information om bostadstillägg för 

pensionärer i samband med att representanter för alla stora pensionärsorganisationer 

samlas i Karlskrona.  

2–4 oktober Eget företag, Stockholmsmässan. Informera om och visa hela pensionen 

för blivande företagare på Sveriges största mässa för företagare i Älvsjö. 

http://egetforetag.se  

13–16 oktober Växjö Centrallasarett och Ljungby lasarett. Föredrag varvat med att 

visa hela pensionen för anställda. www.ltkronoberg.se/Om-landstinget  

http://m.nordstan.se/handerinordstan/detail?id=0
http://www.gekas.se/foretaget/valkommen-till-gekas-presscenter
http://tenstamarknad.se/
http://egetforetag.se/
http://www.ltkronoberg.se/Om-landstinget
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17–21 november Karolinska sjukhuset, Huddinge. Föredrag varvat med att visa hela 

pensionen för anställda. www.karolinska.se/Verksamheternas/Administration/HR-

avdelningen/Jobba-pa-Karolinska11  

Läs pressmeddelandet www.pensionsmyndigheten.se/Tensta14.html  

Läs mer om informationsmöten 

www.pensionsmyndigheten.se/InformationsmotenOchServicekontor.html  

För vidare information 

Pär Ahrling, chef för informatörsenheten, 072–210 21 16 

Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0736–27 53 83 

http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Administration/HR-avdelningen/Jobba-pa-Karolinska11
http://www.karolinska.se/Verksamheternas/Administration/HR-avdelningen/Jobba-pa-Karolinska11
http://www.pensionsmyndigheten.se/Tensta14.html
http://www.pensionsmyndigheten.se/InformationsmotenOchServicekontor.html

