
Dags för eget?                     
 
Allt för ekonomin  
50  kr/mån



Att få pengarna att räcka, 
varje månad

Till exempel:  Per år:
Hyra   _________ 
Hemförs   _________
El   _________
Fiber/bredband   _________
Telefon   _________
Tv   _________
Netflix   _________
Fackavgift  _________
A-kassa (viktigt!)  _________
Bilförsäkring  _________ 
Bilskatt   _________
Spar (bilen)  _________
Spar (resa)  _________
Gymmet   _________
Annat   _________
----------------------------------------
årskostnad:  _________  / 12    =  _________/månad                    
årskostnad/12 = det belopp du sätter av varje månad

Vissa räkningar kommer månadsvis, vissa per halvår och andra i 
kvartalet. Fördela kostnaderna genom att räkna ut din genomsnittliga 
månadskostnad. Sätt av det beloppet varje månad på ditt räkningskonto 
– så får du pengar över, varje månad. 

Kom ihåg att spara! 
Och spara även till 
något roligt, då blir 
det lättare att sätta 
av pengarna 



För dig  
under 29
• Privatkonto 0 kr
• Sparkonto 0 kr
• Bankkort 0 kr
• Internetbank 0 kr
• App för både bank  

& försäkringstjänster 0 kr
• Hemförsäkring 50 kr/månad 

innehåller bland annat allriskförsäkring  
och reseskydd 45 dagar. 

Mer om hemförsäkringen, vad mer som ingår 
och hur du kan utöka den att gälla för till exempel 
sambo, läser på du på lansforsakringar.se



Att göra

• Flyttanmälan till skatteverket
• Anmäl adressändring
• Köp hemförsäkring
• Blir du sambo? Prata med jurist 

om samboavtal. Viktigt!
• Öppna räkningskonto
• Boka flytthjälp – inventera starka 

kompisar
• Planera inflyttningsfest
• 
• 

Att köpa (önska i 
inflyttningspresent)
• Glas, tallrikar, bestick (kolla med 

föräldrarna vad de har i skåpen)
• Durkslag till pastan
• Rivjärn till osten
• Att köpa (önska i 

inflyttningspresent) 
Till grytskåpet

• Till städskåpet
• Toaborste
• Tandborstmugg
• Hygienartiklar 
• Litet apotek
• Handdukar och badlakan (mamma 

och pappa har säkert extra)
• Mattor och lampor (tips: kolla 

second hand, bra för både 
plånboken och miljön)

• Säng - ta med hemifrån
• Micro
• Liten verktygslåda (+ plåster)
• Brandvarnare
• Brandsläckare
• Gardiner, finns gardinstång?
• Något att sitta i/på
• 
• 

lansforsakringar.se

Kristianstad Tivoligatan 6, Box 133, 291 22 Kristianstad, 044-19 62 00    
Hässleholm Andra Avenyen 14, Box 54, 281 21 Hässleholm 0451-489 00 
info.goinge-kristianstad@lansforsakringar.se


