
Guide: Økonomisk servicetjek

Efter mange nemme år satte krisen ind, og det er vigtigere end nogensinde at gå sin 

privatøkonomi efter. Har du de rigtige lån, er pensionen i orden, og holder budgettet 

egentlig, eller er det bare noget, du tror? Prøv at holde det dybe suk ved tanken om 

ringbind og regneark indenbords lidt endnu – det er nemlig let at komme i gang. Og 

så er der masser af penge i det.

Tekst: Sarah Cecilie Boss    Foto Kim Vadskær

Det økonomiske servicetjek 

FÅ DET NU GJORT!

Læg budget
Side 27-31 

→

B
ilen skal til syn, 
oliefyret og skorstenen 
får jævnligt et kritisk 
blik, men manges 
privatøkonomi lever en 
halvglemt tilværelse i 
støvede ringbind og 

regneark, der sjældent får et dobbeltklik. Og 
det er en stor fejl, siger Susanne Arvad, 
uafhængig privatøkonomisk rådgiver:

”Rigtig mange tager slet ikke ansvar for de-
res egen økonomi. Man skal skaffe sig overblik 
og tage styring, ikke mindst nu, hvor mange 
frygter at miste deres arbejde, eller deres hus 
taber værdi,” siger hun.  

Susanne Arvad arbejder med at optimere dan-
ske familiers privatøkonomi. I dag er hun gæst 
ved Peter og Ulla Møllers spisebord i den gule 
murstensvilla i Hvidovre, tæt på København. 

Drømmen om de 200.000 kroner 

Familien har en sund økonomi. Der tjenes 
mere, end der bruges. Det ved Ulla og Peter 
Møller godt. Men de drømmer om at finde 
200.000 kroner: De vil gerne finde luft i deres 
økonomi til en stødpude-konto på 40.000 kro-
ner, der står klar til, når fyret sætter ud, til nye 
hvidevarer og alt det andet, det kan være hårdt 
at plukke penge ud af hverdagsøkonomien til.

De vil også gerne finde 50-60.000 kroner til 
gardiner og møbler til deres nye tilbygning, som 
lyser stuen op med et stort glasparti.

Og selv om Ulla Møller synes, at bil hører til 
i luksus-afdelingen, overvejer familien, om der 
skal være plads til en nyere, brugt bil til cirka 
100.000 kroner. 

Røde tal blev sorte 

Familien har styr på den væsentligste forud-
sætning for at tage temperaturen på hushold-
ningskassen: budgettet. Det ser pænere ud nu, 
end det gjorde for et par måneder siden. Da 
var tallene på bundlinjen røde. 

Det var konsekvensen af, at huset fik nyt 
tag, og de byggede til. Ulla og Peter Møller 
lånte 700.000 realkreditkroner, men byggeriet 
blev væsentligt dyrere, end de egentlig havde 
tænkt sig.

”Det havde jeg det rigtig skidt med. I det 
hele taget har jeg det skidt med at låne penge. 
Men her røg vi pludselig helt ned i bunden 
af vores kassekredit. Det var ikke nogen god 
fornemmelse,” siger Ulla Møller. 

Af og til kan man være heldig, og hullet blev 
lukket af en lønstigning med tilbagevirkende 
kraft, der sendte 100.000 kroner ind på Ullas 
konto, så nu er der luft igen.

Kvinde, kend din pension 

Familien har cirka 5.000 kroner tilovers hver 
måned, som kan lægges til side eller bruges til 
at forbedre for eksempel Ulla Møllers pension, 
viser Susanne Arvads gennemgang. 

Peter Møller har en god pensionsordning, 

mens Ulla Møllers er noget mindre. De har 
aftalt, at de ikke ville forøge hendes pensions-
opsparing, men i stedet bruge pengene til at 
betale huset og tilbygningen hurtigere ud. 

Med andre ord ligger en stor del af Ulla Møl-
lers pensionsopsparing i huset. Det gør, at hun 
er dårligt stillet, hvis ægteparret går fra hin-
anden. Pensionsordninger skal ikke længere 
deles ved skilsmisse, men det skal værdien af 
huset – derfor ville Ulla Møller miste en del af 
de penge, hun har ’sparet op i huset’ ved en 
deling, mens Peter Møller ville kunne beholde 
sin gode pensionsopsparing uden at skulle 
dele med Ulla Møller. 

Ulla Møllers forsikring i forbindelse med tab af 
erhvervsevne dækker hende heller ikke ret godt.

”Og det er meget typisk, desværre. Kvinder 
har ofte væsentlig dårligere pension end deres 
mænd,” siger Susanne Arvad og råder Ulla 
Møller til at æmdre sin pensionsopsparing.

Hun foreslår også parret at få oprettet en æg-
tepagt, så der er taget stilling til alt det økonomi-
ske og fordelingen af det, hvis de en dag skilles. 

”Det er bare at få skrevet det hele ned, og 
så få papiret tinglyst. 1.400 kroner senere kan 
man lægge ægtepagten til side og bare vide, 
at den svære snak er taget og beslutningerne 
truffet. I fredstid,” som Susanne Arvad siger.

Læg lånene om, og spar mange penge 

Hvad stødpudekontoen angår, foreslår rådgi-
veren familien at tage en snak med Realkredit 
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Danmark og få lagt de tre eksisterende lån, der 
er en blanding af fastforrentede og variabelt 
forrentede lån, om til ét fastforrentet. Og så i 
det hele taget skynde sig at komme af med det 
F5-lån på 572.000 kroner, familien har.

”Jeg råder altid til at tage ’rene’ lån. F5 er en 
sær blanding af variabel rente, men alligvel 
den samme rente i fem år, og især i disse år 
med lave renter er det dyrt at binde sig så 
længe,” mener hun.

Heldigvis skal F5-lånet refinansieres i år. 
Beslutningen skal træffes om ganske få dage, 
og Peter er inde på, at det kan være, de lægger 
det om til et F1.

Rådgiver Susanne Arvad vurderer, at fami-
lien burde låne de 200.000 kroner, den ønsker 
sig. Huset er ’kun’ belånt med 1,5 million 
kroner, og selv med en forøgelse af lånene vil 
lånet holde sig under den 60 procent belåning, 
der afgør, om de får en bidragssatsforhøjelse 
eller ej. Ulla Møller er ikke glad for at låne mere, 
men som hun siger:

Familien Møller
 · Ulla og Peter Møller, begge 52 år, fejrede 

sølvbryllup i august. De har boet i huset i 

Hvidovre de seneste 16 år sammen med 

deres børn Dea på 16 og Troels på 18. 

 · Ulla Møller er bibliotekar i Folketinget, 

Peter Møller er forsikringstekniker i pensi-

ons-administrations-selskabet Forca, Dea 

Møller går på efterskole, og Troels Møller 

går på privat gymnasium.

 · Ulla og Peter Møller har grundlæggende 

en sund økonomi. De bruger mindre, 

end de tjener, og de har betalt en stor 

del af deres huslån ud. I oktober i år blev 

huset vurderet til 3,1 millioner kroner, og 

familien har lån i det for 1,5 million. 

 · I 2011 lånte familien 700.000 kroner til 

nyt tag og en udbygning.

 · De har en ældre bil, købt af et familie-

medlem for 15.000 kroner for et år siden. 

 · Både Ulla og Peter Møller har pensions-

opsparinger. Peter Møllers er væsentligt 

bedre end Ulla Møllers.  

 · De har et sæt almindelige husstandsfor-

sikringer og en hundeforsikring.

→
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”Det kan godt være, jeg må indse, at det 
nogle gange kan være fornuftigt nok.”

Susanne Arvad foreslår desuden, at det 
nye lån bør afvikles på ti år i stedet for de tre 
nuværende: F5-lånet og de to fastforrentede, 
der er henholdsvis 12 og 17 år tilbage på. Det vil 
spare familien for rigtig mange penge at afvikle 
hurtigere, men med samme beløb som i dag, 
vurderer hun.

”Det kan også være med til at give jer noget 
af den luft, I kan få brug for, hvis en af jer mister 
arbejdet, eller til den dag, Ulla gerne vil gå ned 
i tid,” siger hun med henvisning til Ulla Møllers 
ønske om at arbejde lidt mindre i de sidste år op 
til pensionen.

Ny løn? Husk skatten 

Og så skal Ulla Møller huske at regulere sin 
forskudsopgørelse, minder Susanne Arvad 
hende om:

”Når du får en så stor indtægtsændring, som 
du gjorde for nylig, risikerer du en stor restskat 
næste år,” siger hun.

Susanne Arvad hjælper også familien med 
at se på forsikringerne, men umiddelbart er 
der ikke så meget at hente der. Peter Møller gik 
dem efter for nylig og bestilte tilbud fra andre 
selskaber.

”Der skal være væsentlig mere at spare 
eller langt bedre dækning, hvis man skal have 
besværet med at lave dem om,” mener han, og 
det giver Susanne Arvad ham ret i.

”Men I bør ændre jeres årsrejseforsikring. I 
har en fast betaling på 725 kroner om året til en 
forsikring, der dækker hele verden. Der kan I 
lige så godt nøjes med Europa og så skrue dæk-
ningen op, hvis I skal længere væk,” siger hun.

Til sidst opfordrer hun parret til at gå budget-
tet grundigt efter for at sikre sig, at alle tallene 
er korrekte. Hvis budgettet passer, mener hun, 
familien skal sætte det overskydende beløb ind 
på en opsparing hver måned. 

Ud med F5 
Et par uger senere banker Tænk Penge på 
familiens dør igen for at høre, hvordan det er 

gået. Og det er gået stærkt.
Allerede to dage efter vores første besøg fik 

familien huset vurderet af Realkredit Dan-
mark. 3,1 millioner kroner lyder den seneste 
vurdering nu på, og familien ligger altså fort-
sat på en belåningsprocent under 60 pct. og 
kan spare bidragssats-forhøjelsen, som mange 
boligejere ellers må se i øjnene lige nu. Hvad 
lånene angår, måtte F5-lånet lade livet og er 
i stedet blevet til et F1. Det vil sige, at i stedet 
for fem år med den samme rente skal lånet 
refinansieres hvert år. 

”Det tvinger os til at se på det i hvert fald en 
gang om året. Og vi tror på, at det lige nu er en 

Guide: Økonomisk servicetjek

JANUAR:

Tjek årsopgørelsen
Hvis du ikke allerede er på 

forkant fra sidste år, så læg 

dit budget. Tjek diverse års-

opgørelser – det kan være, 

det er tid til forhandling? 

Sammenlign for eksempel 

bankpriser på mybanker.dk

FEBRUAR:

Tjek pensionen
Tjek dine pensioner på 

PensionsInfo.dk. Tjek dine 

forsikringer. Tag tilbud hjem 

fra andre selskaber, hvis 

der er større præmiestignin-

ger. Du kan sammenligne 

selskaberne på  

forsikringsguiden.dk

MARTS:

Selvangivelsen
Selvangivelsestid for 

lønmodtagere. Tjek dine tal 

på nettet, og ret til, hvis de 

er forkerte. Vær opmærk-

som på, at poster som 

befordringsgodtgørelse 

og en række andre skal du 

indtaste selv, ellers får Skat 

dem ikke. 

APRIL:

Forskudsopgørelse
Tjek din forskudsopgørelse 

for eventuelle ændringer på 

skat.dk. Planlæg sommer-

ferie – kan du spare ved at 

rejse uden for sæsonen? 

Og revidér dit budget efter 

de første måneder af året. 

Holder det?

Din økonomiske 
årskalender 
→

10   TÆ N K P E N G E  D EC E M B E R 2 0 12



Når du får 
en så stor 
ændring i 
indtægt, som 
du gjorde 
for nylig, 
risikerer 
du en stor 
restskat 
næste år.
Susanne Arvad, 

uafhængig økonomisk 

rådgiver

→

Sådan servicetjekker du de tunge budgetposter
Pension
Gå ind på pensionsinfo.dk og 

log dig ind med dit NemId. Her 

finder du alle dine pensionsaf-

taler og kan beregne, hvordan 

du er stillet i pensionsalderen. 

Husk at se på, hvordan familien 

er dækket ved dødsfald, tab af 

erhvervsevne og kritisk sygdom. 

Hvis du er gift, så overvej æg-

tepagt. Tag stilling til, hvordan 

din økonomiske tilværelse skal 

være, når du bliver pensionist. 

Bed om et møde med en pensi-

onsrådgiver, og spørg, til du har 

forstået stoffet.  

Bank
Er du tilfreds med din bankråd-

giver? Hvis ikke kan du bede 

om en anden. Din økonomi er 

en god forretning for banken, 

ikke mindst hvis du har lån. Stil 

krav til din bank, og forhandl dig 

til bedre priser, eller overvej at 

skifte bank. Og husk, at der kun 

er én, der tager beslutningerne, 

og det er dig!

Realkredit
Sæt dig ind i fordele og ulemper 

ved fast rente, variabel rente 

og blandingslån. Lige nu skal 

du se på din bidragssats – har 

du belånt mindre end 60 pct. 

af din boligs værdi, slipper du 

for den varslede forhøjelse. Du 

kan ofte forhandle om gebyrer i 

forbindelse med lånomlægnin-

ger, for ligesom i banken er du 

en god forretning, så stil krav og 

forhandl. Sæt dig godt ind i real-

kreditjunglen, og søg eventuelt 

uafhængig rådgivning.

Forsikringer
Når dit liv ændrer sig, hvis du 

flytter, får børn, får hund, køber 

bil, bliver husejer, gifter dig, så 

ændrer dine behov for forsik-

ringsdækning sig ofte også. Tjek 

derfor løbende dine forsikringer, 

og indhent alternative tilbud. 

Tegn dine forsikringer, mens 

du kan – hvis du pludselig står 

med en skade eller sygdom, kan 

det være for sent. Skadesfor-

sikringer kan du holde op mod 

hinanden på forsikringsguiden.

dk. Personforsikringer er endnu 

vigtigere og bør gennemgås 

oftere og mere grundigt end ska-

desforsikringer. Søg rådgivning, 

hvis du føler dig usikker.

Kilde: Susanne Arvad, Arvad Finanshus

MAJ:

Årsregnskab
Hvis du har en virksomhed, 

skal du lave dit årsregn-

skab for sidste år. Tjek dit 

forbrug på madvarer. Køb 

aldrig ind, når du er sulten, 

skriv indkøbsseddel, og læg 

en madplan. Mange kan 

spare 20 pct. på madbud-

gettet på den måde.

JUNI:

Udv. selvangivelse
Selvangivelsestid for selv-

stændige. Du har indtil juli, 

men hvis du vil betale en 

eventuel restskat uden et 

procenttillæg på 5,4 pct., er 

det fint at være tidligt ude.

JULI:

Tjek årsopgørelsen
Tjek din årsopgørelse fra 

Skat – er der fejl? Hold din 

ferie – og dit feriebudget.

AUGUST:

Tjek forskuds-
opgørelsen
Tjek din forskudsopgørelse 

– det er ved at være sidste 

chance for at finde eventu-

elle, større fejl, hvis de ikke 

skal have stor effekt på din 

økonomi.

fornuftig forretning,” siger Peter Møller.
De to andre lån bliver foreløbig, hvor de er. 

Netop boliglånene viste, hvor vigtigt det er at 
gå sit budget efter: Det viste sig, at familien 
betaler 800 kroner mindre om måneden på 
lånene, end der stod i budgettet. Det betød, 
at der var mindre vundet ved at lægge lånene 
om, end Peter og Ulla Møller troede. Familien 
har i øvrigt ikke forhøjet deres lånesum, så de 
200.000 kroner til stødpudekonto, bil og nye 
gardiner må vente lidt.

Bilen bliver i familien 
Resten af året kommer Ulla Møller til at klare 
sig med et væsentlig mindre skattefradrag end 
nu. Hun ændrede nemlig sin forskudsopgø-
relse, som Susanne rådede hende til.  
Årsrejseforsikringen har de skruet ned fra 
’hele verden’ til at dække Europa – det sparer 
de 500 kroner om året på, og så får de måske 
alligevel en ny firhjulet at køre i. Bilen, de 
hidtil har haft, er lige nu lånt ud til Ulla Møl-
lers søster, og så overvejer Ulla og Peter Møller 
at få ny bil ved at gøre, som de har gjort før: 
at købe en bil, de deler med Peter Møllers 
nevø og hans kone. Parrene har bilen en uge 
ad gangen, og hver søndag aften afleverer de 
bilen med fuld tank til hinanden på skift. 

Mit ægteskab er ikke en forretning

Ægtepagten, Susanne Arvad foreslog, bliver til 
gengæld ikke til noget. Peter Møller taler varmt 
for, at de skal oprette en ægtepagt, især for at 
sikre sin hustru, men Ulla Møller synes ikke om 
at gøre deres ægteskab til en ’forretningsmæs-
sig konstruktion’, som hun kalder det.
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Undgå 
bidragssats-
forhøjelse
Lige nu hæver 

realkreditselska-

berne bidragssat-

sen for de kunder, 

der har lån for 

mere end 60 pct. 

af, hvad boligen 

er værd. Det kan 

godt betale sig 

at få vurderet 

boligen nu, hvis 

man balancerer 

lige omkring de 60 

pct. eller er usik-

ker på, om man 

gør det. Hellere 

det end at få øget 

bidragssatsen på 

et usikkert eller 

forkert grundlag.

Kilde: Susanne Arvad, Arvad 

Finanshus

”Jeg kan sagtens se, at det er et godt og 
fornuftigt råd, men det er ikke rigtigt mig at 
være så forretningspræget om noget så nært 
som mit ægteskab med Peter. Det kan og vil jeg 
ikke,” siger Ulla Møller.

Til gengæld har hun taget rådene om 
pension til sig og skal mødes med en pensi-
onsrådgiver om nogle dage – især for at få set 
kritisk på sin dækning, hvis hun bliver syg 
eller mister evnen til at arbejde. 
 
Godt at få talt om økonomien 

Ulla Møller er altid blevet fjern i blikket, når 
samtalen har ramt emnet økonomi. Der er me-
get, hun synes, hun ikke forstår – eller gider 
forstå – og derfor er det ofte Peter Møller, der 
tager sig af rudekuverter og ringbind. Men det 
bliver anderledes nu, siger hun: 

”Det har været rigtigt sundt og godt at blive 
tvunget til at gå i dybden med budget og øko-
nomi. Jeg kan sagtens se os holde fast i at gøre 
det jævnligt, så vi ved, hvordan vores økonomi 
har det.”

Peter Møller tilføjer:
”Og selv om vi ikke har gjort alt, hvad 

Susanne rådede os til, har vi fået talt grundigt 
om nogle økonomiske emner, vi ellers ikke har 
talt så meget om. Vi har truffet nogle beslut-
ninger, og det føles godt at have gjort.”

Og det er i virkeligheden også summen af 
Susanne Arvads råd til den, der vil have styr 
på økonomien og gå den efter:

”Uanset om ens økonomi er stor eller lille, 
god eller dårlig, så er det vigtigste at se den 
dybt i øjnene, kende den og tage ansvar for 
den,” understreger hun.  

SEPTEMBER:

Styr på restskat
Restskat indbetales med 

procenttillæg over tre må-

neder – husk at gøre plads i 

budgettet. 

OKTOBER:

Næste års skat
Tjek din skat for næste år. 

Hvis du skal sænke din skat-

tebetaling med for eksempel 

pensionsindbetalinger, skal 

du ofte bruge tre måneds-

lønninger til det. Og begynd 

at overveje, hvad du skal be-

slutte med dine eventuelle 

rentetilpasningslån, hvis du 

skal tilpasse ved årsskiftet.

NOVEMBER:

Julegaver 
Hvis du har en virksomhed, 

er det tid til at indbetale 

forskudsskat. Overvej at 

købe julegaverne nu – det 

er ofte billigere end at vente 

til julemåneden.

DECEMBER:

Næste års budget
Hvis du indbetaler eventuel 

restskat inden 31. decem-

ber, sparer du procenttil-

lægget. Hvordan er det gået 

med dit rådighedsbeløb 

og dit budget? Begynd at 

lægge budget for næste år.
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Budget – sådan!
Din økonomi er en forretning, og den skal løbe rundt. 
Hvis du ikke allerede har et, skal du begynde med at 
lave et budget. Og som Susanne Arvad siger: ”Et bud-
get skal være retvisende og pessimistisk.” 
Ofte kan du lave et hurtigt, måske lidt overfladisk, 
budget ved at klikke dig ind i din netbank. Mange 
netbanker har en funktion, der gør det muligt for dig 
at skabe et budget ved få klik. Men vær opmærksom 
på, at det måske ikke har alle dine udgifter med.

Find de gode budgetværktøjer
Hvis din netbank ikke har budgetmuligheden, eller du bare gerne 

vil lave dit helt eget, så kan du finde gode, ofte gratis budgetværktøjer 

på nettet. Dem har Tænk Penge testet, og du kan finde de bedste i vores 

test på side 27. Ellers kan du naturligvis altid gå i gang med blok og 

papir eller arbejde med et regneark på din computer.

Vær et år foran
Budgettet er grundlæggende en oversigt over dine indtægter og 

udgifter hen over året. Og vær gerne mindst et år foran med dit budget, 

så du undgår dyre overraskelser i form af glemte udgifter eller lignende.

Uærlig? Du snyder dig selv
Vær ærlig, og tag det hele med, når du skriver dine udgifter ind. 

Du snyder udelukkende dig selv eller mister overblikket, hvis du ’glem-

mer’ at tage dine kontanthævninger med, eller hvis du holder udgifterne 

til fastfood ude af madposten, for eksempel. Det er vigtigt, at budgettet 

svarer fuldstændigt til virkeligheden.

Regn den ud
Hvis der er udgifter, du ikke helt kender størrelsen på, kan du 

ofte finde hjælp ved at se på bevægelserne på den konto, du bruger til 

almindelige indkøb – den, der hænger sammen med dit dankort. Gå et 

par måneder tilbage, og skriv ned, hver gang der er trukket et beløb i et 

supermarked og andet, der har med dagligvareindkøb at gøre. Dividér det 

fulde beløb med det antal måneder, du er gået tilbage. Så har du dit gen-

nemsnitlige forbrug per måned på dagligvarer som mad og toiletpapir.

Ud med børnepenge, ind med feriepenge
Andre poster, du skal have med, er alle dine faste udgifter – hus-

leje, lån, forsikring, abonnementer, telefon og så videre. Og husk natur-

ligvis også at få alle indtægter med, men udelad børnefamilieydelse og 

tilsvarende tilskud. Dem regner man normalt ikke med i selve budgettet 

som en indtægt, men bruger dem til det, de er tænkt til. Og så glemmer 

mange at få feriepengene med i budgettet – husk dem.

Røde tal giver også muligheder
Hvis du til sidst sidder med et budget, der viser, at du bruger flere 

penge, end du får ind, så se det som en mulighed. En mulighed for dels 

at få justeret dit pengeforbrug og komme op på den gode side igen, 

dels som en mulighed for at se på noget af alt det, du bruger pengene 

på – har du brug for det hele?  Sidder du med et overskud, bør du først 

dobbelttjekke, om du har det hele med, men passer pengene, er der 

måske plads til en opsparing eller en investering. 

Nice to have, need to have
Og så råder Susanne Arvad altid familier til at gå budgettet efter 

med en rød og en grøn tusch: Grøn skal fremhæve alle de nødvendige 

poster, need to have, mens den røde skal highlighte ’nice to have’-

posterne, altså det, der er rart at have, men kan undværes. På den måde 

kan man se, hvor man hurtigt kan få lidt mere luft i økonomien end nu. K
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Seniorøkonomens råd: Kom ud af cigarkassen!
Privatøkonomi handler om viden 

og snusfornuft og så en del om 

psykologi. Rigtig mange ved for 

eksempel godt, at de bør spare 

op, men når de gør det, åbner de 

en eller flere konti i banken, de 

fører penge over på, fordi det er 

rart at se noget vokse.

Det er dyrt at samle opsparing 

sammen på lavt forrentede 

konti, hvis man samtidig har en 

dyr gæld. Betal af på gælden i 

stedet. Det er derfor, jeg siger til 

folk, at de skal se at komme ud 

af cigarkassen, siger Forbruger-

rådets seniorøkonom Morten 

Bruun Pedersen og sammenlig-

ner de mange forskellige konti 

med tidligere tiders cigarkasser 

med husholdningspenge. Det er 

væsentlig bedre at nøjes med at 

lave opsparingen i sit budget, så 

man kan se den vokse, men helt 

konkret bør pengene stå på så få 

konti som muligt, understreger 

han.

Udsæt dine behov 

Banken og ikke mindst de dyre 

finansieringsselskaber lever af, 

at vi betaler renter og gebyrer for 

at låne penge. Og her kunne vi 

spare rigtig meget ved at udsætte 

vores behov, mener Morten Bruun 

Pedersen: Man skal helst udsætte 

behovet, til man ikke længere 

behøver at låne for at få de større 

forbrugsgoder som tv, møbler osv.

Bil? Se, om du har råd først 
Man kan med andre ord være hel-

dig at få en god forretning ud af at 

vente. Det gælder til gengæld ikke 

bilkøb. Det er altid en dårlig forret-

ning at købe bil, viser beregninger 

fra blandt andet FDM. Den koster 

mange penge at bruge og forsikre, 

og dens værdi daler stejlt fra det 

øjeblik, man kører den ud fra 

forhandlerens parkeringsplads.

Overvejer man at købe sin første 

bil, bør man prøve i en periode at 

leve, som om man havde en. Det 

vil sige, at man skal sætte pen-

gene af og se, om man kan klare 

sig for det, der er tilbage. 

Madspild og tilbudsaviser 

Det hjælper også på råderummet 

at lave madplaner og planlægge, 

hvordan rester og madvarer, der 

er på vej mod sidste holdbar-

hedsdato, kan indgå i menuen 

derhjemme. Vi smider i gennem-

snit 20 pct. af den mad, vi køber, i 

skraldespanden.

Det svarer til at fylde fem indkøbs-

poser i supermarkedet og kaste 

den ene direkte i containeren på 

vej hen til bilen. Det er jo para-

doksalt, at mange bruger timer 

hver uge på at læse butikkernes 

tilbudsaviser, men sindssygt lidt 

tid på deres økonomi. Det burde 

være den anden vej rundt.

Morten Bruun Pedersen bruger 

en del af sin tid i foredragssale 

rundt omkring i landet. Foreninger 

og andre bestiller ham til at give 

gode råd om for eksempel lån, 

pension og forsikring. Det kan din 

forening også gøre ved at kon-

takte Forbrugerrådet på telefon 

7741 7741.
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