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Er du kommet bagud med huslejen? 
Har du mistet overblikket over din økonomi?
Har du svært ved at få pengene til at slå til?
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ØKONOMIRÅDGIVNINGEN TILBYDER DIG

• Overblik over manglende huslejebetaling
• Overblik over din økonomi og gæld
• Hjælp til budgetlægning
• Hjælp til netbank og Nem-Id
• Hjælp til kontakt med bank, kommune og kreditorer
• Vejledning til SKAT og skattemappen
• Dialog om styring af din økonomi
• Vejledning til PensionsInfo

TÆT PÅ 
Økonomirådgivningen kan foregå hos dig, på vores kontor eller et andet sted. 
Du bestemmer.

Rådgivningen har tavshedspligt. Det er din økonomi.

• Vi videregiver ikke oplysninger til andre 
• Vi kan ikke indgå aftaler på dine vegne

 Kontakt os for en uforpligtende samtale

 TLF. 23 44 00 52
 E-MAIL KONTAKT@OKONOMIRAD.DK

FORMÅL
Økonomirådgivningen er et samarbejde mellem fem boligorganisationer.

Formålet er at nedsætte antallet af

• Inkassosager
• Udsættelser hos de beboere, som kommer bagud med huslejen
• Andre restancer til boligorganisationerne

Økonomirådgivningen kan tage kontakt til lejere i forbindelse med rykkere. 

Økonomirådgivningen har også til formål at forebygge økonomiske problemer. 

Som beboer kan du søge rådgivning uanset dine økonomiske forhold.
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FOR ALLE
Økonomirådgivningen er et gratis tilbud til alle beboere fra de fem almene 
boligorganisationer:

• BoligKorsør
• Fællesorganisationens Boligforening Slagelse (FOB)
• Skælskør Boligselskab
• Slagelse almennyttige Boligselskab
• Slagelse Boligselskab

Jakob Holmgaard Larsen, økonomirådgiver

”Med en uvildig rådgivning får du 
overblikket og dermed handlemuligheder. 
Det kan jeg hjælpe dig med.”

Mette Jensen, projektkoordinator

”Økonomi kan være abstrakt og uoverskueligt, 
men jeg kan fortælle dig mere om rådgivningen, 
og hvad vi kan hjælpe dig med.”

HVEM ER VI?
I Økonomirådgivningen møder du økonomirådgiver Jakob Holmgaard Larsen og 
projektkoordinator Mette Jensen, som er klar til at hjælpe dig.


