
 

 

Bästa PRO-medlem! 

Det är i svåra tider som vännerna behövs som mest. Det har vi lärt oss efter mer än ett år i 

pandemin. Trots alla svårigheter är vi fortfarande nästan 40 000 vänner och PRO-medlemmar 

i Stockholms län. De flesta av oss har nu fått första sprutan vaccin. Region Stockholm 

misslyckades inledningsvis med att vaccinera oss äldre. Nu verkar farten ha ökat betydligt. Nu 

ställer vi krav på att andra sprutan kommer i god tid före sommaren. Ingen plats för schabbel 

eller misslyckande här! 

 

 

 

Nu är våren här på riktigt och många av våra PRO-föreningar börjar försiktigt öppna sin 

verksamhet. Inledningsvis blir det mesta utomhus, men i takt med ett förbättrat smittläge och 

allt fler vaccinerade, kan vi förhoppningsvis framåt sensommaren börja träffa varandra 

inomhus. 

Vi ska vara försiktiga och hålla avstånd, tänk på det! 

För en tid sedan fick jag en broschyr hem i brevlådan från Folksam. Där berättades det om 

PRO:s nya samarbete med Folksam. Jag ringde och jämförde mina egna Folksamförsäkringar 

för hem och olycksfall. Det blev en bra affär. Först var hela medlemsavgiften till PRO 

intjänad och på årsbasis en nätt liten förtjänst på ca 500 kronor. Kolla gärna själv. Berätta sen 

hur det gick. Min PRO-adress är curre.hansson@stockholm.pro.se 

mailto:curre.hansson@stockholm.pro.se


I mitt senaste brev inbjöd PRO-distriktet till några webbinarier kring hörselfrågan. Det blev 

mycket lyckat och vi fick en hel del beröm. 

 

Nu bjuder jag in till den kanske viktigaste frågan; våra pensioner! 

Vi vet att när pensionssystemet gjordes om i slutet av 1990-talet, var avsikten att pensionen 

skulle bli ca 60 procent och en tjänstepension på 10 procent. Resultatet blev betydligt sämre. 

Nu glider pensionerna ner mot 45 procent och 10 procent i tjänstepension. Det drabbar nu 

främst våra nya och yngre pensionärer. Systemet är dessutom ojämlikt. 

Det finns många som har mycket goda pensioner men väldigt många med dåliga. 

Tillsammans med PRO:s pensionsföreträdare Jan Andersson inbjuder PRO Stockholms län 

till två webbinarier där vi ska gå igenom hur pensionssystemet är uppbyggt och berätta hur vi 

från PRO vill forma ett system som ger oss alla en god pension som går att leva på! 

Webbinarium 1: måndag 24 maj, klockan 13.00 – 14.30 

Vi får tillsammans med Jan Andersson en inblick i hur pensionssystemet fungerar och varför 

pensionerna faktiskt minskar. Vi får även en utblick hur det ser ut i våra nordiska grannländer. 

Här kan du se livesändningen 24 maj: 

https://arenagruppen.se/kalender/med-pro-hur-blir-det-med-vara-pensioner/ 

Hemsidan kommer att uppdateras med en videoruta ungefär en timme före webbinariet börjar 

så man kan behöva ladda om sidan för att den ska dyka upp. 

Webbinarium 2: måndag 31 maj, klockan 13.00 – 14.30 

Jan Andersson guidar oss i frågan hur vi kan förändra systemet så det motsvarar de krav vi har 

rätt att ställa på goda pensioner. 

Här kan du se livesändningen 31 maj: 

https://arenagruppen.se/kalender/med-pro-hur-blir-det-med-vara-pensioner-2/ 

Hemsidan kommer att uppdateras med en videoruta ungefär en timme före webbinariet börjar 

så man kan behöva ladda om sidan för att den ska dyka upp. 

Du kan även se båda sändningarna på Arenagruppens Facebook-sida. Klicka på länken strax 

innan webbinariet börjar: 

https://www.facebook.com/hejarenagruppen/live 

Du behöver inte själv ha ett Facebook-konto för att se sändningen där. 
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Läs mer om pensioner 

Klicka på länken om du vill veta mer om pensioner och pensionssystemet. 

https://blogg.pro.se/2020/09/30/pros-lilla-pensionsskola/ 

Hoppas att du kan vara med på webbinarierna om pensionen! Tillsammans kan vi förändra 

pensionssystemet och se till att det blir en valfråga 2022. 

 

Nu kämpar vi på! Så här avslutningsvis vill jag uppmana dig som PRO-medlem 

att kämpa på, nu börjar vi så sakteliga att öppna verksamheterna igen. Och du 

behövs, du är viktig för oss i PRO.  

Ta kontakt med din förening och kolla vad som är på gång nu under våren och 

sommaren! Ta också gärna kontakt med andra PRO-föreningar och se vad de har på 

gång. Många PRO-föreningar anordnar sommarcaféer – väl värda ett besök. Ta 

med grannen och gör en utflykt.  

Gå in på länken så kommer du till alla PRO-föreningar och kan sedan gå vidare till 

deras hemsidor för att se vad som är på gång: Hitta förening - PRO 

 

Allt gott, bästa medlem! 

Varma hälsningar, 

Curre Hansson 

Ordförande i PRO Stockholms län 
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