Få bedre råd
Gratis økonomisk rådgivning ved Irene Fonnesbech
Forbliv i din lejebolig

Målet med at tilbyde gratis økonomisk rådgivning er at sikre, at boligselskabernes lejere kan betale huslejen og derfor undgå udsættelse.
Tilbuddet henvender sig til alle beboere hos
BoligViborg, der har brug for råd og vejledning, hvis økonomien
er stram, og det er svært at finde penge til huslejen.

Rughavevej 39b—8800 Viborg

Ingen løftet pegefinger

Har du brug for vejledning?

Irene Fonnesbech tilbyder beboere, der har
ondt i økonomien, gratis og uvildig økonomisk rådgivning, så de undgår at havne i en
situation, hvor de risikerer at blive sat ud af
deres bolig.

Hold dig ikke tilbage. I langt de fleste tilfælde er der hjælp at hente.
Irene Fonnesbech kan hjælpe dig med at få overblik og vejlede dig
om dine muligheder – måske er der flere, end du tror.

Et halvt hundrede familier eller enkeltpersoner bliver årligt sat ud af deres boliger i
Viborg Kommunes to store almene boligselskaber, fordi de ikke har betalt deres
husleje. I hvert eneste tilfælde er der tale
om en trist social begivenhed med store
menneskelige og økonomiske konsekvenser. Ikke alene for de berørte beboere, men
også for boligselskabet og kommunen.

Du kan få hjælp
Irene Fonnesbech kan blandt andet hjælpe beboere med at:

”Min primære opgave er
at yde hjælp til de beboere, der måtte have brug
for overblik over deres
privatøkonomi, således
at udsættelse af boligen
undgås,”



Få lagt et budget



Få overblik over økonomien



Få overblik over gæld og dens afvikling



Få undersøgt, om der er tilgængelige ydelser, beboeren ikke
får

Kontakt
Irene Fonnesbech
Rughavevej 39b, 8800 Viborg
20 80 18 02
if@fs-viborg.dk

Irene Fonnesbech, der har 20 års erfaring i banksektoren, og en uddannelse som coach og stress-coach med sig, møder folk med respekt uanset deres økonomiske situation. Hun kommer ikke for at skælde ud, men
for at hjælpe beboeren med at få økonomien på ret kurs igen.

