Budjetti- ja velkaneuvonta
Sinulle, joka tarvitset
yksityistalouteesi liittyvää neuvontaa

Budjetti- ja velkaneuvonta
Emme myönnä avustuksia, mutta annamme neuvoja,
jotka auttavat yksityistalouden tasapainottamisessa.
Apu sisältää seuraavat toimet:
•

selkeytämme ongelmia

•

käymme läpi yksityistalouden ja teemme
taloudellisen katsauksen

•

neuvomme velkaongelmien käsittelyssä

•

teemme maksusuunnitelmaa koskevan
ehdotuksen ja otamme tarvittaessa yhteyttä
velkojiin ja/tai neuvottelemme heidän
kanssaan

•

annamme velkajärjestelyn yhteydessä tietoja,
neuvoja ja tukea.

Apumme on maksutonta, ja työskentelemme
salassapitovelvollisuuden alaisena.
Henkilölle, jolla on tai on ollut liiketoimintaa:
Yksityistä liiketoimintaa harjoittava tai harjoittanut, tai
oikeushenkilöä (esimerkiksi osake- tai avointa yhtiötä)
edustava voi saada apua yrittäjille tarkoitetun
velkajärjestelyn haussa.
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.

Ota yhteyttä
Jos haluat tavata neuvonantajan, soita numeroon
033-35 75 95, jolloin varaamme ajan ensimmäiselle käynnille.
Jos haluat mieluummin täyttää sähköisen lomakkeen, se on
saatavilla osoitteessa boras.se/skuldradgivning. Otamme sen
jälkeen yhteyttä ja varaamme käyntiajan.
Mahdollisimman päivitettyjen neuvojen saamiseksi ota
mukaan koko kotitalouden tuloja, asumiskustannuksia,
velkoja ja/tai lainoja sekä muita talouteen vaikuttavia seikkoja
koskevat tiedot.
Tilamme ovat Kaupungintalolla, Kungsgatan 55, Borås. Ota
yhteyttä numeroon 033-35 75 95 tai lähetä sähköpostia
osoitteeseen budget@boras.se
Meillä ei ole kiinteitä puhelinaikoja, vaan tavoitat meidät
varmimmin maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin
klo 9.30 – 16.00 välisenä aikana.
Lue lisää budjetti- ja velkaneuvonnasta sivustolla
boras.se/skuldradgivning
Budjetti- ja velkaneuvonta toimii
yhteistyössä Boråsin kaupungin ja
Bollebygdin sekä Svenljungan,
Tranemon ja Ulricehamnin kuntien
välillä.

= Boråsin budjetti- ja velkaneuvontatoimiston
sijainti (Osoite: Kungsgatan 55)
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