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Siktet inställt 
på semester 

Innehåll #1 2017
3 Glimmande guld i fickor och lådor
  Leta i fickor och lådor efter sedlar och mynt som snart blir 

ogiltiga.

4 De lär sig dribbla med kronorna
  Sollentuna Fotbollsklubb utbildar sin unga spelare i 

privatekonomi tillsammans med Svea Ekonomi.

7 Dörrar som öppnas vid 16 år
  En hel del möjligheter öppnas redan på 16-årsdagen.  

På gott och ont.

8 Hit reser svenskarna i sommar
  Genom att se vilka valutor de köper, kan man  

se vilka de hetaste resmålen är.

9 Apparna du måste ha
  Ladda upp för semestern och ladda ner apparna som 

underlättar din semester i sommar.

10 Egna hemmet ger klirr i reskassan
  Ett smart sätt att få in pengar till reskassan kan vara att 

byta eller hyra ut sin egen bostad när du reser på semester. 

12 Slipp oönskat resesällskap
  Vägglössen bedöms ha ökat med 1 000 procent de 

senaste tre åren. Läs om hur du slipper dem. 

14  Skydda din egendom på semestern
  Glädjen grusas ofta av att man oroar sig för att bli utsatt 

för brott. Här är några sätt att undvika det. 

15 Surfa billigare utomlands
  Den 15 juni försvinner roamingavgiften när du använder 

mobiltelefon i EU.

16 Gör husbilen mer användbar
  Säg husbil och många tänker på mil efter mil på Autobahn. 

Men det finns fler sätt att ha glädje av sin investering.

20  Team Rynkeby cyklar till Paris 
för Barncancerfonden

  Den 15 juli stängs trafiken av i Paris och in i staden cyklar  

44 lag med totalt cirka 1 700 deltagare från 6 länder. 

Loppet cyklas till förmån för cancersjuka barn och deras 

anhöriga. 

22 Många behöver alternativ till bank
  Fler än man kan tro står utan möjlighet att utföra sina 

bankärenden via dator eller telefon.  
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I det här numret av Update Privat riktar 
vi in oss på sommar och sol. Tidningen 
är full med tips på hur man tar sig fram, 
hur man skaffar pengar till reskassan, 
vilka appar som behövs, vart man kan 
åka – och hur. 

Tema: Semesterspecial

MISSA INTE VÅRT REPORTAGE om paret som älskar sin hus-
bil så till den grad att de använder den även när de är hem-
ma! Men varning – du kommer att bli sugen på att skaffa 
din egen husbil. Eller att överraska dina föräldrar genom 
att följa med på deras hjulsemester.

VÅRA VÄXLINGSKONTOR ÄR PÅ TAPETEN I RESTIDER, eftersom 
många kommer in för att växla pengar. Men valutan utgör 
bara en tredjedel av hela verksamheten. De flesta kommer 
till kontoren för att utföra helt vanliga banktjänster. Många 
av kunderna är nyinflyttade i landet och för att förbättra 
servicen för dem har vi gjort en inventering av hur många 
språk vår egen personal talar. Det blev drygt 30!

MEN VI ÖPPNAR TIDNINGEN med ett reportage från en 
kväll då vi höll seminarium om privatekonomi för ett 30-tal 
unga medlemmar i Sollentuna Fotbollsklubb. Det är lan-

dets näst största fotbollsklubb och Svea Eko-
nomi är huvudsponsor. Du kanske undrar 

vilken kopplingen är mellan privateko-
nomi och ungdomsfotboll? 

SVARET ÄR ATT ALLT VI MÄNNISKOR 

GÖR påverkar plånboken – förr eller se-
nare. Och eftersom skolan knappt 

berör ämnet privatekonomi, 
kommer vi på Svea Ekono-
mi till ungdomarna för att 
berätta. 

Just den här vår-
kvällen hittade vi dem i 
Sollentuna. 

Trevlig läsning!

Lennart Ågren 
Vd, Svea Ekonomi
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Guldet glimmar i  
fickor och lådor
Den 30 juni blir ett antal sedlar och mynt ogiltiga. 
Men hos Svea Ekonomi kan du växla in mynten ända 
fram till 31 augusti. Leta i fickor och lådor!

Det har pågått ett utbyte av sedlar 
och mynt i Sverige ända sedan 2015. 
Snart kommer sista etappen, då de 
gamla 100- och 500-kronorssedlarna 
försvinner, liksom de gamla 1-, 2- och 
5-kronorsmynten. Från och med 1 juli 
2017 kan du inte längre betala med 
dem i handeln. 

Det går att lämna in de gamla myn-
ten och sedlarna i banken och få sum-

man insatt på ditt konto. Mynten går 
att lämna in fram till den 31 augusti 
2017, och sedlarna till den 30 juni 2018. 
Men det förutsätter att du har en bank 
som är villig att hantera kontanter. 

Annars kan du komma till Svea Eko-
nomi med pengarna. Då kan du välja 
att få pengarna på kontot, eller i form 
av nya sedlar och mynt direkt i handen. 

– Bankerna tar emot sina egna 

kunders pengar om de hanterar 
kontanter. Vi tar emot alla, säger Sofia 
Fagerstedt, som arbetar med marknad 
och kommunikation för Svea Ekono-
mis kontorsrörelse. 

Så nu gäller det att leta igenom 
hemmet och fickorna efter sedlar och 
mynt som håller på att bli ogiltiga. 
Många har för vana att lägga ifrån 
sig mynt i en låda eller en burk när 
de kommer hem från jobbet, andra 
skrynklar ihop sedlar i bakfickan på 
jeansen eller glömmer dem i vinter-
kappan som hängs på vinden inför 
sommaren. 

Riksbanken har gjort en beräkning av hur mycket  
pengar hushållen har ”gömt undan”, bara i mynt.  
Så här ser sammanställningen ut:
I snitt har varje hushåll 514 kronor i gamla mynt.  
Av dessa finns:

21 kronor i 

handväskor

139 kronor i 

sparbössor

59 kronor i 
plånböcker

203 kronor i 
burkar, skålar 

eller på fat

19 kronor i  olika fickor 24 kronor  

i b
ile

n

49 kronor på 
andra ställen

Det är dags att slå 
sönder spargrisen!
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Här lär sig fotbolls- 
spelarna dribbla  
med kronorna
Privatekonomi är ett eftersatt ämne i skolan. 
Därför rycker Svea Ekonomi ut och träffar 
unga spelare i Sollentuna Fotbollsklubb. I våras 
slöt omkring 30 uppmärksamma grabbar upp 
för ett fullmatat seminarium – det kan man 
kalla succé.

privatekonomi
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Svea Ekonomi är huvudsponsor för 
Sollentuna Fotbollsklubb, landets 
näst största idrottsförening. Här finns 
omkring 4 000 medlemmar i åldrarna 
sex år till veteraner. 

– Som fotbollsförening tar vi ett 
ansvar för våra unga medlemmar 
utifrån många aspekter. Givetvis det 
fotbollsmässiga, men vi behöver 
också utbilda dem i frågor som kost, 
dopning och agentverksamhet. Pri-
vatekonomi är också ett viktigt ämne, 
där ju Svea Ekonomi har sakkunskap 
och kan bidra. 

Det säger Mikael Thorstensson, 
klubbchef i Sollentuna Fotbollsklubb. 
Han påpekar att privatekonomi 
dessutom är ett ämne som saknas på 
skolschemat, och som många ungdo-
mar inte heller får med sig hemifrån. 

Uppmärksamma lyssnare
Rent konkret går det till så att Svea 
Ekonomis experter Stefan Ericson och 
Ann-Charlotte Pettersson åker ut till 
klubben och håller ett seminarium en 
kväll. Denna gång ägde mötet rum i 
april och de cirka 30 deltagande ung-
domarna fick möjlighet att ställa sina 
frågor om hur bostadsmarknaden 
fungerar, vilka lån man kan få, vad 
amortering är och hur man lägger 

FOTO: STEFAN TELL

upp ett sparande. Samtliga lyssnade 
uppmärksamt på föreläsningen som 
föregick frågestunden.

– Kopplingen privatekonomi/
fotboll är kanske inte klockren, men 
vi ser det som en helhet. Om man 
ska fungera som fotbollsspelare 
och utvecklas som människa behövs 
den här kunskapen, säger Mikael 
Thorstensson. 

Utbildningen vänder sig till 
medlemmar i övre tonåren, som inom 

några år står inför att flytta hemi-
från och skapa sin egen ekonomi. En 
fotbollsförening har normalt flest 
medlemmar i 8-10-årsåldern. Vid 
16-19 år är inte alla spelare kvar, men 
av dem som fortfarande är aktiva är 
det många som tänker sig en framtid 
inom fotbollen. 

– Dessa ungdomar tränar fyra till 
sex gånger i veckan, och vi försöker 
hjälpa dem så gott vi kan. Det är en 
av anledningarna till att vi arrange-
rar kurser. Alla kommer inte att bli 
proffs, och det gör det extra viktigt 
att ge dem annan kunskap också, 
säger Mikael Thorstensson. 

Stor skillnad på boende
Adi Tahirovic, snart 19 år och lagkap-
ten för Sollentunas U19-lag, var en av 
kvällens deltagare. 

– Den viktigaste lärdomen är att 
det är så stor skillnad i pengar på att 

Den viktigaste lärdomen är 

att det är så stor skillnad i 

pengar på att bo hemma och 

att bo själv tycker Adi 

Tahirovic.  Jarl Arvidson 

tyckte det var bra att få reda 

på att man kan klaga på 

fakturor och att det är viktigt 

att vara försiktig med sitt 

personnummer.

FOTO: STEFAN TELL
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Vad är lön?

bo hemma och att bo själv. Det har 
jag aldrig tänkt på förut.

Han läser sista året på ekono-
mi-juridikprogrammet på Bromma 
gymnasium och har under hela sin 
skoltid aldrig fått en lektion i privat-
ekonomi. 

Adis föräldrar har varnat honom 
från att ta snabba SMS-lån, så det 
skulle han aldrig göra. Nu förstår han 
varför föräldrarna uppmanar honom 
att vara så försiktig. Han blir chockad 
över hur otroligt hög räntan kan bli – 
över 3 000 procent i värsta fall.

Håll reda på personnumret
Jarl Arvidson, 17 år och lagkapten för 
U17-laget, läser teknikprogrammet 
på Rudbecks gymnasium i Sollentuna 
och har heller aldrig haft privateko-
nomi på schemat. 

– Jag tyckte det var bra att få reda 
på att man kan klaga på fakturor och 
att det är viktigt att vara försiktig 
med sitt personnummer, säger han.

Senare i år planerar Stefan Ericson 
och Ann-Charlotte Pettersson att åter-
komma till Sollentuna Fotbollsklubb 
och hålla motsvarande seminarium 
för de kvinnliga klubbmedlemmarna. 
Den här aprilkvällen var de upptagna 
på annat håll.

UTGIFTER PER MÅNAD BO HOS FÖRÄLDRAR EGET BOENDE

All mat lagas hemma,  
utom lunch vardagar

1 660 1 660

Förbrukningsvaror 70* 100

Hemutrustning 160* 370

Medier 250* 920

Hyra 1 860* 5 070

Hemförsäkring 30* 100

Summa hushållsutgifter 4 030 8 220

Att betala hemma 4 030

ÖVRIGA UTGIFTER

Personlig hygien 530 530

Kläder och skor 610 610

Fritid 640 640

Mobil 250 250

Utelunch (20 ggr/månad) 1 720 1 720

Kollektiva lokalresor 540 540

Medlemskap i fack och a-kassa 450 450

Summa övriga utgifter 4 740 4 740

Total kostnad 8 770 12 960

Så här mycket kostar det att bo själv
Här kan du se vad det kostar att ha eget boende 
jämfört med att bo kvar hemma hos föräldrarna. 
Beräkningarna har gjorts av Konsumentverket och avser en 20-åring. Den 
största skillnaden utgörs av hyra och ”medier”, alltså bredband, filmtjänster 
och liknande. Observera att hyran är ett genomsnitt för landet och kan vara 
betydligt högre än så här i storstäderna. 

*  En fjärdedel av hushållets kostnader, eftersom beräkningen utgår ifrån ett hushåll med fyra personer.

Källa: Koll på pengarna 2016

Dörrarna som  
öppnas vid16år

• Starta egen firma.

•  Själv bestämma över 
pengar som man tjänar. 

•  Öppna bankkonto och ta 
ut och sätta in pengar 
själv.

•  Ansöka om bankkort som  
kan användas utomlands.

•  Ta körkort för lätt motor-
cykel och traktor.

•  Börja övningsköra bil.

•  Anmäla flyttning och 
skriva under anmälan 
själv.

•  Ta emot studiebidrag, i 
stället för barnbidrag 
som föräldrarna förfogar 
över.

•  Ingå kreditavtal om det 
inte innebär alltför stora 
ekonomiska risker.

Från 15 års ålder är man också 
straffmyndig, och därmed ansvarig 
för sina egna handlingar. 

Skolplikten upphör för den som har 
gått ut nionde klass.

Föräldraansvaret och föräldrarnas 
underhållsskyldighet sträcker sig 
fram tills barnet har fyllt 18 år, eller 
så länge han eller hon fortfarande 
studerar på gymnasienivå – inklusi-
ve komvux och folkhögskola. Men 
inte längre än till 21 år.

Som svensk blir man myndig lite i taget. Allt 
händer inte vid 18 - en hel del möjligheter 
öppnas redan på 16-årsdagen. På gott och ont, 
både för tonåringen och föräldrarna. 

Senare i år planerar Stefan Ericson 
och Ann-Charlotte Pettersson att 
återkomma till Sollentuna Fotbolls-
klubb och hålla motsvarande semi-
narium för de kvinnliga 
klubbmedlemmarna. 

FOTO: STEFAN TELL

Här är några  
exempel på vad en  
16-åring tillåts göra:

Grattis på  
16 års-dagen
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När sommaren närmar sig, har 
försäljningen av vinterns storsäljare, 
thailändska baht minskat betydligt. 
Nu är det Europa som gäller. 

Den spaningen gör Sofia Fager-
stedt, som arbetar med marknad och 
kommunikation för Svea Ekonomis 
kontorsrörelse. 

– Euron är den stora valutan inför 
sommaren, och då ser man ju inte vart 
folk reser. Men det finns många euro-
peiska länder som inte har euro, och 
då kan vi följa resvägarna, säger hon. 

Då konstaterar Sofia Fagerstedt 
att Polen, Ungern, Kroatien och 
Tjeckien är stora resmål i vår och 
sommar. Många är nyfikna på de ti-
digare öststaterna och bokar in både 
weekend-resor och längre semestrar. 
En del av resmålen – framför allt 
Kroatien – erbjuder också varmt och 

Svenskarna är ett resande folk, så har det varit ända sedan 
vikingatiden. Genom att se vilka valutor de köper, kan man  
se vilka de hetaste resmålen är. 

Hur klarade man sig förr, innan apparna kom? Nu finns ett stort 

antal mobilappar som underlättar din semester i sommar.

Apparna du bara måste haHit reser svenskarna  
i sommar

Storstadssemester  
med CityBikes
Börja med att läsa på webben citybikes.se (Stock-
holm), goteborgbikes.se (Göteborg) och malmoby-
bike.se (Malmö). Registrera dig via webbplatsen. 
Därefter laddar du ned appen för att se tillgång 
och plats på cyklarna. Oslagbart sätt att turista 
och ta sig runt i storstan! Finns givetvis runt om i 
Europa också. (iOS och Android).

Drive now
Med hjälp av den här bildelningsappen hittar du 
BMW eller MINI utspridda över ett antal städer 
runt om i Europa. Hoppa in i bilen, betala per mi-
nut och lämna den var du vill inom verksamhets-
området. Parkering och bränsle ingår. Även försäk-
ring ingår, men tänk på att självrisken är mycket 
hög, om olyckan skulle vara framme. I Sverige kan 
du betala extra för att reducera den till hälften. 
Ute i Europa kan det fungera att använda ett betal-
kort där självriskreducering ingår. Kolla med din 
bank vad som gäller för ditt kort! (iOS och Android).

HERE WeGo
Visar de flesta sätt för dig att ta dig runt i den stad 
där du befinner dig. Välj mellan rutter för bil, cykel, 
taxi, kollektivtrafik och bilpooler (under utveck-
ling). Uppdateringar i realtid och möjlighet att lad-
da ned kartor offline. Kan dra extra batteri. (iOS 
och Android).

YELP
Hungrig eller törstig? Ladda ned Yelp och kolla var 
närmaste bar eller restaurang finns. Du kan dess-
utom se vad andra tycker om stället du tänker gå 
till. (iOS och Android).

Google Translate
Google Translate har en riktigt smidig funktion där 
du kan översätta saker i realtid. Den har också off-
line-funktionalitet. Ladda ner det språk du använ-
der och rikta kameran mot det du vill översätta, till 
exempel en skylt eller en meny. (iOS och Android).

Prey Anti Theft
Din smartphone kan gå sönder, stjälas eller tappas 
bort. Inte kul när det händer, men då är denna app 
toppen. Prey hjälper dig att hitta din mobil, låsa 
den och slå igång ett larm. Den är gratis och myck-
et användbar. Och glöm inte att ställa in en pinkod 
eller fingeravtryck på mobilen för att försvåra för 
en eventuell tjuv. (iOS och Android).

WeatherPro, YR eller  
The Weather Channel
Väderappar finns det ett helt gäng av – välj din egen 
favorit. WeatherPRO är extremt detaljerad och pålit-
lig, men norska YR är inte heller dum, eller varför inte 
The Weather Channel. (iOS och Android).

Flush Toilet Finder  
– hitta toaletter
Perfekt för dig som är nödig! Eller har barn som bara 
måste på toa – NU. Installera Flush och slå på din gps 
så hittar du lätt närmaste toalett och väganvisning dit. 
(iOS och Android).

Google Maps
Välj en karta över hela världen eller zooma dig ned till 
gatunivå. Funktionen Vägbeskrivning visar hur du tar 
dig mellan två platser – med bil, kollektivtrafik eller 
till fots. Har du inte tillgång till internet på resan kan 
du spara kartor i förväg och använda i offline-läge. 
(iOS och Android.

Resrobot
Hitta rätt när du reser i Sverige
Reseplanerartjänst som ger detaljerad information om 
resor och resekombinationer för alla typer av färdme-
del. Den drivs av SJ, Swebus och ett 30-tal andra trafik-
företag, och hjälper resenärerna att välja rätt. Skriv hur 
du vill resa så letar Resrobot i samtliga turlistor. (iOS 
och Android).

Camping.se
Här finns Sveriges största utbud av bokningsbart boen-
de på campingplatser i Sverige. I appen hittar du stu-
gor, tomter, rum etc från över 220 campingplatser från 
norr till söder. (iOS och Android).

Badkartan
Listar och betygsätter mer än 5 000 badplatser i Sveri-
ge, både inom- och utomhus. Talar om vilka badplatser 
som ligger nära dig. Observera att vissa betyg kanske 
bara bygger på enstaka röster. (iOS).

Avast Wi-Fi Finder
Visar vägen till närmaste wifi hotspot och talar om var 
uppkopplingen är bäst. Listar endast säkra, snabba och 
tillförlitliga wifi-anslutningar. Du kan även ladda ned 
hotspots i förväg i offline-läge och sedan hitta dem när 
du behöver, även om du inte har tillgång till internet. 
Kan bli en riktig räddare i nöden. (iOS och Android).

inbjudande klimat. Dessutom är mat 
och logi ofta billigt om man jämför 
med klassiska semestermål som 
Spanien och Frankrike. 

– En sak till som kan spela in är 
att dessa länder anses lugna och fria 
från terrorhot, säger Sofia Fagerstedt. 

Men oroligheter har en tendens att 
glömmas bort. Ett bevis på det är att 
intresset för Egypten åter har börjat 
vakna efter några år. Och så är kära 
gamla Grekland på tapeten igen. 
Båtluffning tycks vara på väg att få 
en renässans. 

Resmål & Restips

Kroatien – erbjuder ett varmt 
och inbjudande klimat.

Båtluffning i Grekland är på 
väg att få en renässans.

Intresset för Egypten 
har åter börjat vakna.
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Egna härden ger klirr i reskassan

Om du hyr ut, 
tänk på att…
Om du hyr ut din bostad och hyresgästen orsa-
kar skada på din egendom eller stjäl från dig, 
gäller inte din vanliga hemförsäkring. Hyr du ut 
genom en förmedlare kan du erbjudas ett visst 
försäkringsskydd. 

  Kolla vilket skydd förmedlaren erbjuder och vad som ingår. 

  Gör upp en lista över allt som finns i bostaden och pricka 
av att allt finns kvar när bostaden återlämnas. 

  Plocka bort värdesaker och lås in dem någonstans 
utanför bostaden. 

  Märk dina saker med MärkDNA, en osynlig vätska som 
går att spåra. Försäkringsbolagen erbjuder paket. 

  Kontrollera din hyresgäst så gott det går. Kräv att hen 
har en egen hemförsäkring med ansvarsförsäkring som 
faller ut om hen orsakar en skada i ditt hem. Hyresgästen 
måste också ha en egen försäkring för sina saker om de 
skadas i ditt hem. 

  Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt: Se till att du har 
föreningens eller fastighetsägarens tillstånd att hyra ut. 

Enklaste sättet att hitta 
sommarbostad är att hyra en 
stuga och lämna sin egen 
bostad tom över sommaren. 
Men varför nöja sig med 
det? Ekonomin blir ju bättre 
om man också kan hyra ut 
eller byta bostad. 

Ingen har väl missat sajter som 
Airbnb, där det bara är att surfa in 
och boka ett rum, ett hus eller ett 
palats. Och tvärtom – man surfar in 
och erbjuder sin bostad åt andra. 
Förtjänsten kan bli riktigt god. När 
detta skrivs är snittinkomsten för två 
gäster i Stockholm 6 358 kronor per 
vecka. I Göteborg är motsvarande 
siffra 4 325 kronor och i Umeå 2 687 
kronor. Pengar som går ner i den egna 
reskassan. 

Det finns många andra liknande 
organisationer – Stugknuten.com, 
stugnet.se för att nämna två. Vill man 
endast hyra i Sverige eller utomlands 
och låta sin egen bostad stå tom, finns 
alternativ som Sembo.se.

För den som vill byta bostad med 
en annan familj och därmed minimera 
sin semesterkostnad finns exempelvis 
Homeexchange.com/sv. Här kan man 
drömma sig bort länge medan man väl-
jer bland mer än 50 000 hem över hela 
världen. Sen gäller det att ladda upp sin 
egen annons och visa upp sitt hem så 
att det blir så attraktivt som möjligt och 
hoppas att någon vill byta. Verksam-
heten har funnits sedan 50-talet och ge-
nom decennierna är det många familjer 
som aldrig har semestrat på annat sätt.  

Liknande sajter är hembyte.se  
med enbart bostäder i Sverige och 
bostadsbyte.com som finns i 80 
länder. 
Gemensamt för bostadsbytessajter-

na är att man måste 
bli medlem, vilket 

kostar kring en 
tusenlapp per 
år oavsett om 
det blir någon 

affär eller inte. 

Hyra ut din egen bostad
För dig som funderar på att hyra 
ut din egen bostad finns det en del 
fallgropar. Om du bor i hyresrätt eller 
i en bostadsrättsförening måste du 
hämta in tillåtelse från värden eller 
föreningen innan du skriver på ett 
hyreskontrakt. 

En annan sak är att du kan bli 
skattskyldig för hyresintäkten. Du 
måste deklarera inkomsten, men får 
dra av ett schablonbelopp på 40 000 
kronor om året. Dessutom får du göra 
ett avdrag på 20 procent av hyresin-
täkten. Inkomster utöver avdragen 
ska tas upp till beskattning. Skatten 
ligger på 30 procent. 

Om du sätter uthyrningen i sys-
tem och hyr ut möblerat till flera oli-
ka hyresgäster under minst 16 veckor 
och tjänar mer än 50 000 kronor på 
ett år, blir uthyrningen momspliktig. 

Förra året beslöt Skattever-
ket att granska uthyrningarna via 
Airbnb speciellt, och fann att många 
deklarerade sina intäkter fel. Av 250 
granskade fall hade bara en fem-
tedel av dem som hade haft 50 000 
kr i hyresintäkter tagit upp dem till 
beskattning. Efter det beslöt Skatte-
verket att gå vidare och granska fler 
uthyrningssajter. 

Källa: If

Källor: Skatteverket, Dagens Industri m fl
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Slipp det oönskade resesällskapet 
Vägglössen bedöms ha ökat med 1 000 procent de senaste tre åren 

runt om i världen. Alla människor kan drabbas – krypen struntar 

blankt i varifrån du kommer, var du bor eller hur mycket du har 

på banken. De flyttar in och följer med dig.

Det finns flera anledningar till att vägglössen firar triumfer. Människors 
förändrade resvanor och att lössen utvecklat motståndskraft mot be-
kämpningsmedel är ett par. 

Vägglöss är aktiva på natten och lever av att suga blod från 
människor. De är rödbruna och liknar små platta skalbaggar, är 1-5 mm 
långa och kan inte flyga.

Det vanligaste sättet att få med sig denna ovälkomna gäst hem, är via 
bagaget när man reser och när man köper begagnade möbler.

Har du fått in vägglöss i ditt hem, finns bara ett sätt att bli av med 
dem: anlita ett proffs för att sanera. Det är omöjligt att städa bort dem 
själv, hur noga du än är. Men det finns åtgärder du kan vidta för att hindra 
dem att flytta in hos dig. Det handlar till exempel om att alltid frysa, tvät-
ta eller torktumla kläder och böcker som köps second hand. Var också 
väldigt noga med att undersöka möbler du köper på till exempel Blocket, 
innan du tar in dem till dig.

  Kontrollera noga säng, sängram, gavel och madrass. 
Använd ficklampa och kanske ett förstoringsglas så 
upptäcker du dem lättare. 90 procent av vägglössen 
finns runt sängen.

  Titta under och bakom ditt sängbord, i skarvar och 
i stoppade möbler. Vägglössen kan även hålla till 
vid golv- och taklister, och bakom tavlor eller under 
möbler. 

   Ser du små svarta fläckar av spillning eller skal eller 
ser en lus, kontakta genast en skadebekämpare. Det 
finns en laglig skyldighet att anmäla vägglöss, den så 

kallade upplysningsskyldigheten.

Om du misstänker att 
du fått vägglöss hemma

 1  Köp röd cederträ – finns 
både som sprayolja och 
träbitar som du lägger i din 
resväska. Lössen gillar inte 
lukten och flyttar förhopp-
ningsvis inte in. 

 2  Be genast att få byta rum 
om du upptäcker små svarta 
fläckar av spillning eller ser 
en lus.

 3  Ställ bagaget i bad-
rummet medan du synar 
hotellrummet. Kollen gör du 
på samma sätt som beskrivs i 
den andra rutan.

 4  Lägg aldrig väskan på 
eller under sängen, placera 
den istället högt och långt 
borta från sängen.

 5  Låt helst dina kläder ligga 
kvar i väskan, packa inte upp 
dem.

 6  Ta med några plastpåsar 
där du kan lägga kläder. 
Vägglöss kan inte ta sig ige-
nom plast!

 7  När du kommer hem, ta 
aldrig in väskan i sovrummet 
utan placera den utomhus 
om du kan, eller i badrum-
met.

 8  Tvätta kläderna i 60 gra-
der, torktumla eller använd 
torkskåp.

 9  Det du inte kan tvätta läg-
ger du i en plastpåse i frysen 
i tre dygn (-18 grader).

 10  Dammsug resväskan. Kas-
ta därefter dammsugarpåsen.

10
TIPS NÄR DU

RESER
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SKYDDA DIN EGENDOM 

PÅ SEMESTERN

Härligt med semester, men glädjen 
grusas ofta av att man oroar sig 
för att bli utsatt för brott. Här är 
några sätt att undvika det. 

Surfa  
billigare  
utomlands

Med roamingavgifter menas ex-
tra avgifter som du får betala när 
du använder mobilen utomlands. 
Om du exempelvis använder 
karttjänster eller kollar på film 
i mobilen, kan det innebära en 
obehaglig överraskning när 
räkningen kommer. 

Men nu är det slut med det. Från 
och med 15 juni 2017 får tele-
operatörerna inte längre ta ut 
extraavgifter för roamingtjänster 
när du reser inom EU. Normalt 
ska det inte kosta mer att ringa, 
sms:a eller surfa när du befinner 
dig i ett annat EU-land än vad 
det kostar hemma.
 
Däremot får operatörerna i vissa 
fall begränsa mängden tjänster 
som du får använda till samma 
pris som hemma. Till exempel 
ska det inte löna sig att teckna 
ett abonnemang i ett annat land 
än det du bor i permanent. 

Källa: PTS

Oavsett om du reser i Sverige eller utomlands är det bra 
att vidta några säkerhetsåtgärder. Den första är att an-
vända betalkort med en begränsad summa på. Blir kortet 
stulet, skimmat eller scannat, blir förlusten inte så stor. 

Ett annat tips är att ha en del av reskassan i kontanter, 
särskilt om du reser utomlands. Förvara då kortet på ett 
ställe och sedlar och mynt i olika fickor i olika plagg. 
Det sprider risken om du blir utsatt för ficktjuvar. Använd 
gärna en säkerhetsficka som du har under kläderna. 

Tänk på att inte lämna ifrån dig ditt bankkort på restau-
ranger eller i butiker. En servitör eller ett butiksbiträde 
kan då enkelt fotografera av både fram- och baksida på 
kortet och få tillgång till kortnummer och cvc-koden och 
kan använda kortet. 

Fundera över vad du skulle göra om du blev av med 

pass, pengar och mobil på resan. Bestäm i förväg vem 
där hemma du i så fall ska kontakta. Den personen kan 
då skicka nödpengar till dig genom det internationella 
betalföretaget Western Union, och du kan hämta ut 
summan i kontanter på det Western Union-kontor som är 
närmast där du befinner dig. Svea Ekonomi är ombud för 
Western Union i Sverige. 

Var också rädd om ditt pass. Kommer någon över det kan 
din identitet kapas, vilket ställer till stort besvär. Moder-
na kort och pass är laddade med många personuppgifter 
om dig. Tyvärr hänger brottslingar med i den tekniska 
utvecklingen, och man har nu avslöjat att hackare kan 
använda sig av en dator och en liten antenn för att scan-
na av personuppgifter från personer som går förbi med 
passet i fickan. 

För att motverka det finns det numera foliefodrade 
plånböcker och väskor att köpa. 

Från den 15 juni försvinner 

roamingavgiften när du 

använder mobiltelefon i EU. 

Därmed slipper du oroa dig för 

en extra hög telefonräkning 

när du kommer hem. 
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TVÄRTOM-TÄNK gör husbilen ännu mer användbar
Säg husbil och många tänker på 

mil efter mil på Autobahn. Men  

det finns fler sätt att ha glädje  

av sin investering. Här berättar  

de vana husbilsfararna Leif och 

Sanna Nordqvist. 

Leif och Sanna Nordqvist bor i Sollentuna, 
i norra Stockholm. De har haft husbil 
så länge att de numera ger goda råd åt 
nybörjare via Facebook. Ett av dem är att 
tänka utanför boxen och på så vis få ut 
ännu mer av sin bil. 

– Vi vill använda bilen hela året, så på 
vintrarna kör vi in till Stockholm, ställer 
den mitt i stan och går ut och har kul, 
säger de. 

Tack vare bilen kan de byta om till 
snygga kläder, ge sig ut i Stockholms 
nöjesvärld, vandra tillbaka till bilen, sova 
och köra hem framåt eftermiddagen 
dagen därpå. 

Häromveckan var de bjudna på bröl-
lop. Då körde de in kvällen före för att få 
en sovmorgon med utsikt över Djurgår-
den, en frukost och en sväng på stan för 
att komma i feststämning innan de bytte 

om för att uppvakta brudparet. Efter sista 
dansen var det gångavstånd till egen 
säng. Mycket bättre än att passa sista 
pendeltåget till Sollentuna.

– Första gången vi åkte in till Stock-
holm ställde vi bilen på parkeringen vid 
Rosendals slott och tänkte inte på att den 
ligger nära Skansens varghägn. När de 
började yla framåt kvällen trodde vi att 
vår egen hund Elsa skulle bli vettskrämd. 
Men hon rörde inte ett ögonlock!

Elsa är en fransk bulldog och därmed 
knappast lättskrämd. 

Familjevänlig semester
Så fort det är semester är det långresor 
som hägrar för paret Nordqvist. De har 
varit i de flesta länder i Europa, är inne 
på sin tredje husbil och har tillbringat 
många semestrar med de två barnen där. 

Fördelen med husbilsemester är att man 
kommer varandra nära och verkligen 
umgås, och har roligt tillsammans, säger 
de. Nu är barnen vuxna, men i sommar 
kommer de ändå att söka upp sina för-
äldrar någonstans i Europa för en veckas 
husbilssamvaro.

Resmål & Restips
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– När barnen var små planerade vi våra 
semestrar noga, men numera tar vi da-
gen som den kommer, säger Leif. 

Svårt att hitta ställplatser i 
Sverige
En skillnad mellan att köra husbil i 
Sverige och andra länder är att det i 
Sverige kan vara svårt att hitta ställplat-
ser. Med ställplats menas en plats där 
du får övernatta i din husbil. Det kan 
vara allt från en enkel parkeringsplats 
till en servicestation med el, vatten, wc 
och dusch. Prisnivån är allt från gratis till 
strax under campingplatspris.

– I en liten stad i Tyskland finns kan-
ske tre stora ställplatser att välja på. I 
Sverige oftast ingen. Å andra sidan har vi 
ju allemansrätten. Den gör att man ställa 
upp husbilen vid en sjö i skogen och fiska 
sin middag om man vill, säger Sanna. 

Undviker campingplatser
Hon menar att ”husbilsfolket” ofta und-
viker campingplatser, utan hellre ställer 

sin bil centralt för att se så mycket 
som möjligt av omgivningen. Det går 
lätt i städerna i Europa. I Stockholms 
innerstad kan det vara svårt att hitta 
ställplats, men än så länge är Strand-
vägen en möjlighet. 

En fråga de ofta får från vänner 
är om de har varit utsatta för brott 
någon gång. Men det har de inte. 

– Vi har aldrig sett till några väg-
pirater och aldrig blivit hotade eller 
störda, säger de. 

Husbil är prisvärt i jämförelse 
med sommarstuga
Sannas och Leifs bil är 7 meter lång, 
och innehåller sovplats för fyra. De 
kan ha den på sin tomt i Sollentuna 
där den används som gäststuga. 
Deras husbilar genom åren har kostat 
mellan 30 000 och upp till 800 000 
kronor, vilket har finansierats genom 
lån på villan. Husbilen är prisvärd 
jämfört med en sommarstuga, men 
– som Leif påpekar – ett hus stiger 
i värde, medan värdet på husbilen 
sjunker så fort man börjar köra den. 
Driftskostnaden är inte så hög, Leif 
och Sannas bil drar 1 liter diesel per 
mil, ”ungefär som en törstig person-
bil”.

– Men det kan bli dyrt ändå med 
alla restaurangbesök man gör på 
kvällarna! säger Leif och Sanna i mun 
på varandra med ett skratt.

•  Det finns cirka 87 000 husbilar i Sverige, vilket gör landet till det näst 
största husbilsägarlandet i Europa. 

• I Europa finns det 1,7 miljoner husbilar. 

•  Nästan 60 procent av husbilsägarna har haft sin bil i fem år eller 
mindre, vilket pekar på ett ökande intresse. 

•  65 procent av husbilsägarna övernattar en månad eller mer per år i 
sin husbil. 

• 90 procent använder en anordnad ställplats.

•  Du behöver inget annat körkort än B-körkort för att köra husbil som 
är klassad som personbil, förutsatt att du har haft körkortet utan av-
brott sedan 1 juli 1996. För dig som har ett nytt körkort gäller att du 
också måste ha behörigheten C1. Det måste förnyas vart femte år. 

Källa: www.husbilsdestinationsverige.se, Motormännen

Husbilsfakta

Resmål & Restips
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Den 15 juli stängs trafiken av i Paris och in i staden cyklar 44 lag med totalt cirka 

1 700 deltagare från 6 länder. Loppet cyklas till förmån för cancersjuka barn och 

deras anhöriga. Förra året samlade de svenska lagen in 19 miljoner kronor från 

företag och privatpersoner, som oavkortat gick till Barncancerfonden. 

Team Rynkeby cyklar för 
BARNCANCERFONDEN

– I år hade vi som mål att åter slå 
nytt rekord i antal sponsorer och det 
har vi lyckats med tack vare allt hårt 
arbete av vårt fantastiska lag, säger 
Jan Aronson nöjt. Han tror också att 
de totalt 13 svenska lagen i år kommer 
att bidra med mer pengar till Barn-
cancerfonden än Postkodlotteriet och 
därmed bli största bidragsgivare. Det 
gör honom stolt. 

Jan Aronson är kapten för Team 
Rynkeby Täby för fjärde året i rad. 
Laget består av 34 amatörcyklister, 4 
följebilar, en lastbil och ett 8 personer 
starkt serviceteam. Snittåldern i laget 
är 46 år och det är ungefär lika många 
män och kvinnor som cyklar. Hans 
jobb är inte bara att se till att alla är i 
tillräckligt god form för att orka cykla, 
håller sams och peppar varandra på 
vägen under en vecka. Nej, det handlar 
om engagemang utöver det vanliga. 

Lägger ned mycket tid
Givetvis tar all träning och insamling 
mycket tid från Jan Aronsons vanliga 
yrke som konsult och styrelseledamot 
inom IT-branschen. 

– Och min fru tycker nog att det 
här tar väl mycket tid av vårt gemen-
samma liv, även om hon förstår mitt 
engagemang. Men den känslomässiga 
belöningen är så givande. Det var en 
fantastisk känsla att få lämna över 
checken på 19 miljoner kronor till 
Barncancerfondens generalsekreterare 
förra året.

Planering, raggning av sponsorer, 
träning och logistik nästan året om är 

alltså ett måste. Sedan september kör 
Täby-laget två gemensamma spinning- 
och fys-pass i veckan utöver var och 
ens egen träning, sedan är det Siljan 
och Vättern runt, och trycktestet för 
om deltagarna pallar: Skandisloppet i 
Uppsala 13 maj.

– Det är Sveriges äldsta cykellopp 
och med sina 167 km motsvarar det 
knappt en dagsetapp när vi cyklar till 
Paris. Detta lopp måste alla deltagare 
stå pall, annars blir det svårt att hänga 
med när det verkligen gäller en månad 
senare, berättar Jan Aronson.

Ordnar jippon
Varje deltagare står själv för sina 
kostnader som; cykel, kläder, hotell 
och hemtransport. Dessutom jobbar 
alla lagets medlemmar mycket aktivt 
med att jaga sponsorer i sina nätverk, 
delta i insamlingsevent, ordna jippon 
etc. Exempelvis Spin of Hope, Skol-
loppet och Lidingöloppet MTB Junior 
samt lotterier. Priserna i lotterierna är 
gåvor som företag och privatpersoner 
skänker. Varenda insamlad krona går 
till Barncancerfonden. 

– Nästan alla människor berörs av 
cancer på det ena eller andra sättet; 
själv förlorade jag som barn min bästa 
vän Johan i leukemi. Något som fortfa-
rande smärtar, säger Jan Aronson.

Den 15 juli spärras så trafiken av i  
Paris när alla 44 lag cyklar in i staden.
– Det är bara vid ett annat tillfälle som 
man tillåter detta i Paris och det är när 
Tour de France går i mål, ler Jan Aronson.

Team Rynkeby

TEAM RYNKEBY är ett nordiskt välgörenhetsprojekt som varje år samlar in 
pengar till barn med cancer och deras familjer. Pengarna går oavkortat till 
Barncancerfonden. Barncancer är fortsatt den sjukdom som tar flest barns liv i 
åldrarna 1-15 år och det är allt för många barn som får allvarliga biverkningar 
av behandlingen.

Deltagarna är organiserade i olika lag som gemensamt cyklar ner till Paris. 
Deltagande länder är Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island och Färöarna. 
Deltagarna väljs ut bland tusentals sökanden som fyllt i en ansökningsblankett 
på Team Rynkebys webbplats. Där finns tio kriterier som man bör uppfylla för 
att ha en bättre chans att komma med i urvalsprocessen, som sköts av respektive 
lags kapten och lokala styrgrupp. Totalt deltar 44 lag, varav 13 från Sverige.

Jan Aronson är kapten för Team Rynkeby Täby som i sommar cyklar till Paris  
till förmån för Barncancerfonden.

Avstamp mot Paris. Ett gäng målmedvetna amatörer efter det första 
gemensamma spinning-passet hos SATS den 20 oktober förra året. 

Läs mer på: team-rynkeby.se/

Tour de France var också själva start-
skottet för Team Rynkeby. Välgören-
hetsprojektet startades nämligen 
2002 då några medarbetare på det 
danska juiceföretaget Rynkeby Foods 
cyklade från Danmark till Paris för att 
se avslutningen på Tour de France. När 
medarbetarna återvände till Danmark 
hade de ett överskott av sponsorpengar 
som de skänkte till barncanceravdel-
ningen på Odense Universitetshospital 
och på den vägen är det.

– Alla lag lägger sina egna rutter 

och i vanliga fall tar det lagen sju dagar 
från start i norra Tyskland till Paris – en 
sträcka på cirka 1 200 km – men i år tar 
vårt lag åtta dagar på sig, berättar Jan 
Aronson. 

Udda rutt
Rutten laget ska cykla är helt ny och än 
så länge inte officiell. 

– Låt oss säga att rutten är lite udda 
och att vårt lag kommer att cykla in i 
Paris från ett annat håll än det vanliga, 
avslutar Jan Aronson lite hemlighetsfullt.

”Nästan alla människor 
berörs av cancer på det 
ena eller andra sättet; 
själv förlorade jag som 
barn min bästa vän 
Johan i leukemi.  
Något som fortfarande 
smärtar” 
säger Jan Aronson.

SVEA EKONOMI är platinasponsor för Team Rynkeby som varje år cyklar till 
Paris som stöd för arbetet med insamling av pengar till Barncancerfonden.

LOTTA REIMAN, som är chef för Svea Ekonomis Kundvård, är en av åtta  
personer som kommer att serva cyklisterna på deras väg till Paris.

– För mig som anställd känns det jättebra att företräda ett företag som är 
med och bidrar till något så viktigt som Barncancerfondens verksamhet. Jag ska 
göra mitt bästa för att underlätta för de fantastiska cyklisterna på deras långa 
resa, säger Lotta Reiman. Hon konstaterar också att hon engagerat sig mer än 
hon tänkt från början. Det är full fart med olika insamlingar och att hjälpa till 
med att skapa mer uppmärksamhet kring loppet, säger Lotta Reiman.

– Men det känns inte särskilt betungande när det gäller något så här viktigt, 
tvärtom finns det en enorm glädje i att få vara med och bidra, avslutar hon. 

t ill Paris
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Många behöver  
alternativ till bank

För de flesta är det självklart att ha 
kort och konto i någon av de stora 
bankerna. Det ger tillgång till inter-
netbank och man kan betala sina 
räkningar billigt och enkelt. 

Men fler än man kan tro står utan 
möjlighet att utföra sina bankärenden 
via dator eller telefon.  Det rör sig 
om en stor kundgrupp, omkring 10 
procent av den vuxna befolkningen, 
enligt vissa beräkningar. Här finns alla 
slags människor: ungdomar, studenter, 
nyinflyttade i landet, pensionärer och 
personer som inte anses kreditvärdiga. 

– För dessa fyller vi på Svea 
Ekonomi en mycket stor funktion. 
Till våra kontor kan man komma 

och göra sina ärenden manuellt och 
träffa våra medarbetare ansikte mot 
ansikte. Det säger Liselotte Ekdahl, 
som är affärsområdeschef för Svea 
Ekonomis kontorsrörelse. 

Känt för att köpa och  
sälja pengar
Företaget är känt för att man kan 
komma hit och köpa och sälja valuta, 
vilket också stämmer. Ungefär 
en tredjedel av verksamheten rör 
utländska valutor. Men övriga två 
tredjedelar handlar om att betala 
räkningar, sätta in på och ta ut från 
konton, skicka pengar till släkt och 
vänner i andra länder samt ansöka 

om sparkonto och lån. 
Liselotte Ekdahl tillägger att Svea 

Ekonomis kontor hanterar kontan-
ter, något som storbankerna gör allt 
mindre. Särskilt äldre människor har 
svårt att acceptera att alltid använda 
kort även för små betalningar. Många 
vill ha ut sin pension i sedlar och mynt 
och betala sina räkningar manuellt. 

– Äldre har många gånger inte 
tillgång till en dator – av eget val.
De vill betala till en person, så att de 
känner att betalningen har blivit or-
dentligt gjord, säger Liselotte Ekdahl. 

Andra grupper som behöver 
betala räkningar manuellt kan vara 
utländska studenter som har svårt att 
etablera kontakt med en storbank. 
Det gäller även andra som kommer 
till Sverige från utlandet. 

– Vi har kunder som kommer 
från länder där banker fungerar helt 
annorlunda än här. Ofta kan de inte 
språket ännu och kan inte använda 
internetbanken av den anledningen. 
Då känns det bättre att komma till oss, 
säger Liselotte Ekdahl. 

Tar fasta på språket
Det där med språket har man tagit 
fasta på inom Svea Ekonomi. En inven-
tering av språkkunskaperna bland de 
anställda visade att de talar mellan 
30 och 40 språk beroende på om man 
räknar med vissa språkdialekter. 

– Nu håller vi på att sätta upp 
skyltar på kontoren, för att tala om 
vilka språk som de anställda talar 
just där. Då kan kunderna få ännu 
bättre hjälp, och de brukar också 
rekommendera sina släktingar och 
vänner att komma till oss – och det är 
vi glada för, säger Liselotte Ekdahl. 

Många människor 
varken kan eller 
vill vara kund i 
storbankerna.  

En bra och  
personlig service 

behövs ändå. 

Varannan låntagare har beredskap för räntehöjning

Den bästa förberedelsen är att både 
amortera ned lånet och spara för att 
möta stigande räntor i framtiden. 54 
procent av bolåntagarna gör så, visar 
undersökningen. 

Endast 7 procent gör varken det 

Lite mer än hälften av alla bolåntagare rustar sig för en räntehöjning, men 7 procent 
gör ingenting för att förbereda sig. Det visar en undersökning som SEB låtit göra. 

ena eller det andra. Det är en minsk-
ning från 11 procent förra året. 20 
procent amorterar, men sparar inte. 

I Stockholm är det färre som 
amorterar jämfört med andra 
regioner. En anledning kan vara att 

de upplever skulden som så hög att 
amorteringen inte ”biter”. 

Hälften av hushållen räknar med 
att boräntorna kommer att ligga 
kring 4-5 procent om fem till tio år. 

Källa: DI

Mer än valutaväxling
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Svea Ekonomi

Svea Ekonomis
växlingskontor

Svea Ekonomis
växlingskontor
Stor-Stockholm
Klarabergsgatan 33
Hallunda Torg
Haninge centrum
Kista Galleria
Skärholmen Centrum
Solna Galleria

Välkommen att besöka 
något av våra växlings-
kontor. Observera att 
huvudkontoret ej har 
kundmottagning.

Solna
SE-169 81 Solna
Sverige

Evenemangsgatan 31
Tel:  +46 8 735 90 00
Fax:  +46 8 735 42 09

Göteborg
Box 2149
SE-403 13 Göteborg
Sverige

Otterhällegatan 12 B
Tel:  +46 31 17 25 45
Fax:  +46 31 711 18 16

Åseda
Box 116
SE-364 21 Åseda
Sverige

Skolgatan 8
Tel:  +46 8 735 90 00
Fax:  +46 474 716 68

www.sveaekonomi.se
info@sveaekonomi.se
Org. nr: 556489-2924
Säte: Stockholm

Följ oss i sociala media

Här hittar du 
Svea Ekonomi



Du vet väl att du kan köpa resevaluta hos oss? 
Som medlem får du unika erbjudanden och rabatter via SMS 
direkt i mobilen.  Ansök om medlemskap inne på kontoret!

VART 
GÅR NÄSTA 

RESA?

08-735 90 00
www.sveaekonomi.se


