
Skuldhjälpen

Vi vill hjälpa dig att skapa förutsättningar,
vilja och tro för en balanserad ekonomi!

Att hamna i en skuldfälla är något som händer många, bara i Alingsås 
kommun har nästan 3% av invånare en skuld hos kronofogden. Men det 
finns sätt att komma ur en tuff ekonomiska situation.

Vi vill hjälpa dig som:
• Har hamnat i en stor ekonomisk kris eller som är på väg att hamna där.
• Har beslutat dig för en förändring och är beredd att jobba för det.

Vad gör vi:
• Vi tittar på ORSAK, varför blev det som det blev och vad behöver för-

ändras?
• Ger kunskap och hjälp i HUR (inkomster, utgifter, skulder, ränta m.m.)
• En BUDGET och en plan som du följer med hjälp av oss.
• HJÄLPER dig med att kontakta och förhandla med fordringsägare
• Tar tillsammans med er fram en MÅLBILD på vart ni vill komma med 

er ekonomi
För att kunna göra detta behöver vi:

• Få full insyn i din ekonomi, dina konton, intäkter, utgifter och skulder
• Att du är ärlig och berättar allt om din ekonomiska situation
• Få en fullmakt för att kunna kontakta fordringsägare i ert namn
• Att ni följer den plan och de åtgärder som vi kommit överens om

Behöver du den här hjälpen?
Vi kommer under året att hjälpa 10 stycken och du kan bli en av dem!
Prata med oss eller maila in din ansökan där du kort beskriver din situation 
eller gör en liten film och berättar om den.

E-post: emmanuel@engavatillstan.se
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