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Vi hjælper dig, når du eksempelvis har:
• Mistet overblikket over din økonomi
• Problemer med at få betalt huslejen
• Gæld som du ikke kan betale

Målgruppen for projektet er alle lejere
bosat i Holstebro i en af de tre boligforeninger
Projektet er finansieret af midler fra Socialstyrelsen

VI TILBYDER

HVEM ER VI

•
•
•
•
•
•
•

Projektet er organiseret under Lejerbo Holstebro, og har lånt
lokale i Trivselshuset, Asagården 55A. Projektet er finansieret
med midler fra Socialstyrelsen.

Overblik over din økonomi
Hjælp til netbank
Oprette betalingsaftaler
Oprette budget
Hjælp til at kontakte kreditorer
Dialog om styring af din egen økonomi
Håndholdt hjælp til økonomi – det virker!

Anders Antvor

Anders Antvor, projektleder

Social vicevært

“

Du får overblik over din økonomi og
dermed handlemuligheder. Det hjælper
vi dig med. Jeg er en del af den private
rådgivning i det daglige

VI ER TILGÆNGELIGE
Økonomi- og gældsrådgivningen er gratis, neutralt og et tilbud
til alle beboere i de tre boligorganisationer i Holstebro
by.
Trivselshuset
· Asagården 55 A · 7500 Holstebro · Tlf 3084 5990
· www.trekantenholstebro.dk
Vi har tavshedspligt og videregiver ikke oplysningeranders@trekantenholstebro.dk
til andre.
Desuden er vi lette at få kontakt til.

FORMÅL MED PROJEKTET
• Nedsætte boligadministrationernes henvisninger af lejere
til advokat
• Forebygge udsættelser af lejere, der kommer bagud med
huslejen
• Økonomirådgiveren går aktivt ind og tager kontakt til lejere
i forbindelse med rykkere for huslejen

,,

Frivillige med kompetencer
inden for økonomi og socialt arbejde udfører
rådgivningen. De er typisk socialrådgiverstuderende og har alle gennemgået kursus
i gældsrådgivning i praksis. Det sikrer at
rådgivningen er på et fagligt godt niveau.

RING ELLER SKRIV TIL OS
Ring eller skriv til os allerede i dag, så vi kan tage en snak.
Mobil: 3084 5990, mail: anders@trekantenholstebro.dk

