
Länsförsäkringar står bakom bok för att göra pensionsfrågan enklare för
småföretagare
Småföretagare är en grupp som själva måste se över sin egen och sina anställdas trygghet för att hamna på samma nivå som anställda i större
företag. För att öka kunskapen och göra pensionsämnet enklare och mer begripligt för småföretagare har Länsförsäkringar idag släppt en bok
med hjälp från Min Pension och Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Boken som har titeln ”Småföretagare – öka din pension” är skriven av frilansjournalisten Anna Björe, som själv är småföretagare, och den tar upp många
aspekter på hur småföretagare behöver tänka kring sin pension.

– Småföretagare är en utsatt grupp och var tredje småföretagare saknar tjänstepension.  Eftersom tjänstepensionen är mer än ett sparande påverkar det den
ekonomiska tryggheten för företagaren, familjen och medarbetarna. Vi vill bidra till att göra pensionsfrågorna begripliga så att fler företagare tar tag i
tjänstepensionen, säger Tua Holgersson, vd på Länsförsäkringar Fondliv.

Boken om småföretagares pension finns att ladda ned eller läsas här:

Boken innehåller bland annat det här:

Olika sätt att spara.
Därför ska du spara.
Vem vill du skydda?
Fällorna du ska undvika.
Korta berättelser från hur olika småföretagare i olika branscher resonerar kring pension.

Fakta om boken – Småföretagare öka din pension:
Författare: Anna Björe. Fotograf: Per Groth. Form: Lena Kågström
Tryck: Leanders Grafiska AB. ISBN 978-91-639-6214-1

Boken är framtagen i samarbete med Länsförsäkringar, Min Pension och Konsumenternas Försäkringsbyrå.

För ytterligare information kontakta:

Tua Holgersson, vd Länsförsäkringar Fondliv, tel 08-588 405 07, tua.holgersson@lansforsakringar.se
Presskontakt, 08-588 41850 eller press@lansforsakringar.se

Frågor till författaren:
Anna Björe, 0704-414 042



Anna Björe, 0704-414 042

Vill du beställa ett tryckt exemplar av boken kontakta:
Pressjour, 08-588 41850 eller press@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala
länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och
lån.


