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Privatøkonomi uden hovedbrud Lars Nielsen Hent PDF Forlaget skriver: Privatøkonomi er som et puslespil
med mange brikker. Brikkerne skal lægges rigtigt, og rækkefølgen er ikke ligegyldig. Men flere og flere

danskere kan ikke få det til at gå op. På mange måder er vi ellers meget økonomisk bevidste. Vi
gennemtrawler gerne tilbudsaviser for at finde butikken med billig mælk, flæskesteg eller vaskepulver. Vi går
på internettet for at finde vejen til den laveste pris på en ny dvd, herregårdssten til indkørslen eller endnu en
fladskærm til hjemmet. Men når vi skal tage stilling til, hvilket boliglån vi skal vælge, så melder vi pas. Når
brevet fra pensionsselskabet dumper ind ad brevsprækken, slår vi ud med armene, for vi har opgivet på

forhånd. Og så er der skatten, indviklet, ikke?

Nej, og puslespillet kan sagtens gå op, men det kræver, at vi forstår, at vores privatøkonomi er en helhed, og
vi skal prioritere, hvad vi skal bruge tid på.

Glem jagten på billig mælk, flæskesteg og vaskepulver. Brug tiden rigtigt, så behøver vi ikke bekymre os om,
at økonomien hænger sammen.

Dét er budskabet i bogen Privatøkonomi uden hovedbrud skrevet af Morgenavisens Jyllands-Postens
mangeårige privatøkonomiske redaktør, Lars Nielsen.

Bogen giver hjælp til:
Pension
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... og meget mere

Lars Nielsen har været journalist siden 1985, og har de seneste 15 år beskæftiget sig med privatøkonomi.
Han er kendt fra sin klumme, JP Investerer samt sin blog Aconto, der er en af de mest læste i Morgenavisen

Jyllands-Postens blogunivers. Bogens omslag er tegnet af Niels Roland.
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