
Respons på 
Ge tips och råd 

på hur man kan spara 
pengar



En bra inledning

Hej! 
Jag hörde att du vill spara pengar till 
en resa men vet inte hur du ska 
göra. Jag har några tips till dig.



En bra inledning

Hej min kompis! 
Jag hörde att du behöver tips på hur 
du kan spara pengar. Jag vill ge dig 
ett program som jag har använt. Jag 
hoppas att det passar bra för dig 
också.



Ett bra tips

För det första borde du inte äta ute 
utan du måste laga mat hemma. Det 
är ofta billigare att köpa mat och laga den 
själv än att beställa pizza eller att äta på 
restaurang.



Ett bra tips

För det andra måste du inte köpa 
busskort. Du kan cykla eller 
promenera till jobbet. Då sparar du 
lite pengar och det är också bra motion.



Ett bra tips

Första steget är att du måste göra en 
budget. En budget innebär inkomster 
och utgifter. Sedan måste du titta på 
den totala summan. Om du vill spara 
pengar måste du kontrollera dina 
utgifter och din budget.



Ett bra tips

Det andra steget är att du kan minska 
dina utgifter, till exempel elkostnader, 
buss och bensinkostnader eller 
matkostnader. 
Hur kan man göra det? Det ska jag 
förklara för dig.



Ett bra tips

Jag tycker inte att du ska köpa 
kläder varje månad. Du har för 
mycket kläder som du inte 
använder. Du kan köpa kläder om 
du ska på fest!



En bra avslutning

Det är bra att planera sina pengar. Jag 
hoppas att du håller med mig och om 
du har några frågor, hör av dig! 
Hälsningar, ****



En bra avslutning

Det är viktigt att spara pengar för att 
kunna köpa något eller göra något i 
framtiden. Det är bra att spara pengar! 
Med vänlig hälsning, 
****


