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Styr din økonomi Mette Reissmann Hent PDF Mange mennesker har svært ved at få privatøkonomien til at
hænge sammen. Hele tiden halter de bagefter med regningerne og må betale dyre renter og gebyrer, fordi de
overtrækker kontoen eller glemmer at betale vuggestuen, licensen og forsikrin-gerne til tiden. I det fjerne
hører de gældsfælden klappe, og det giver mavepine og søvnløse nætter. "Penge er ikke noget, vi taler om",

mener mange, og derfor bliver emnet tabubelagt. Selv i parforholdet er det svært at få taget hul på
økonomisnakken. Vi lærer ikke i skolen, hvordan vi skal håndtere vores pengesager, og vi må famle os frem
og begå de fejltagelser, der kan gøre ondt langt ud i fremtiden. Men du kan komme problemerne i forkøbet
ved at blive duks i dit eget liv og tage en alvorlig hånd om kreditkortet. I Styr din økonomi kan man således

få gode råd til, hvordan man kan få mere for mindre og have penge på lommen sidst på måneden.
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nætter. "Penge er ikke noget, vi taler om", mener mange, og derfor
bliver emnet tabubelagt. Selv i parforholdet er det svært at få taget
hul på økonomisnakken. Vi lærer ikke i skolen, hvordan vi skal
håndtere vores pengesager, og vi må famle os frem og begå de
fejltagelser, der kan gøre ondt langt ud i fremtiden. Men du kan

komme problemerne i forkøbet ved at blive duks i dit eget liv og tage
en alvorlig hånd om kreditkortet. I Styr din økonomi kan man

således få gode råd til, hvordan man kan få mere for mindre og have
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