DOAVISA ER EN VEGGAVIS SOM HANDLER OM KROPP, FØLELSER, SEKSUALITET OG
GRENSESETTING, ALTSÅ SPENNENDE TEMAER SOM MANGE KAN SYNES DET ER LITT PIN-

REGNINGER

Lønn. I Norge er det vanlig å få utbetalt
lønn en gang i måneden. Uansett om
du mottar fast eller timelønn, finner du
informasjon om opptjente penger, utførte
timer, feriepenger og betalte skatter på
lønnslippen som du får av arbeidsgiver.
Husk å se over lønnsslippen hver måned.

Det er lurt å åpne en felles bankkonto
hvor alle kan overføre deler av lønnen
hver måned til å bruke på utgifter som
bolig, mat, transport og annet. Familiebudsjettet skal deles i tre deler, 50% - går
til bolig, mat og barnehage, 30% - underholdning, sport og ferie. De resterende
20% går til sparing.

Det er lurt å lage avtalegiro og separat
bankkonto for kommunale regninger.
Da kommer betaling automatisk i tide
regelmessig. Unngå å komme for sent
med slike betalinger, ellers vil du ende
opp med ekstra høye gebyrer fra inkassobyråer.
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LIG Å SNAKKE OM. DENNE UTGAVEN AV DOAVISA HANDLER OM ØKONOMI. GOD LESING!

NOK 5.000

HANDLENETT

FLYTT OG VASK

Sjekk apper som Mattilbud og eTilbudsavis for å se om det er noen gode tilbud på
mat i de ulike butikkene nær deg. Det kan
også være lurt å bruke bonuskort (Coop,
Trumf) og rabattkuponger. Unngå små
dagligvareinnkjøp, gå heller i butikken
1-2 ganger i uken med handleliste.

Finish. Gratulerer med din nye bolig!
Husk å kjøpe forsikring, planlegg innflyttingen dagen i forveien og hils på de
nye naboene.
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EGENKAPITAL 15%
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NOK 3.400

Sparing. Sett av en fast sum som går på
sparekonto hver måned. Sett deg et mål
for hva du ønsker å spare til, for eksempel et beløp eller en ting du ønsker.
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Banken din tilbyr boligsparing for
ungdom (BSU) som gir skattefordeler og
som har god rente. Hvis du er under 34
år er det lurt å spare til egenkapital i en
BSU konto før du kjøper bolig.

NOK 3.500

MASTERCARD GOLD

Vær forsiktig med å bruke kredittkort
da dette er et vanlig lån som må betales
tilbake. Kredittkort har ofte høy rente
så unngå å komme for sent med betalinger, og bruk det helst bare som en
nødløsning.

NOK 150.000

NOK 25.000

BORETTSLAG

SELVEIER

EIENDOMSMEGLER

BOLIGDRØM

Kjøper du en andel i et borettslag eller
andelsbolig, blir du en indirekte eier av
leiligheten din gjennom medlemskapet
i borettslaget. Du trenger ikke tenke på
ting som betaling for vannforbruk eller
snørydding.

Det finnes forskjellige eierformer i Norge.
Selveier betyr at du du har mer kontroll
over eiendommen din. Vanligvis koster
det mer, men du har færre felleskostnader.

Du finner annonser om alle typer boliger
til salgs på internett. Et godt sted å starte
å lete er på finn.no. Du kan og kontakte
en eiendomsmegler for å få hjelp til å
finne boliger som passer dine behov og
økonomi.

Når du skal kjøpe bolig er det viktig å
tenke igjennom hva du har lyst på: et
hus, en leilighet eller kanskje et rekkehus? Vil du bo midt i byen eller nærmere
til naturen? Hvor stor trenger boligen å
være for å dekke dine behov?

NOK 1.800.000

NOK 3.500.000

NOK 5.000

NOK 3.000.000
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Finansering. For å få ta opp huslån må
du som regel ha egenkapital – på første
huskjøp er det 15% av totalsummen
av lånet. Hvis det er problematisk til å
spare opp egenkapital, kan startlån fra
Husbanken og tilskudd fra kommunen
hjelpe deg. Snakk med banken din for
å få vite mer om hvor mye du kan låne.

