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h v o r d a n  e r  g a n g e n  i  e n  B u d r u n d e ?  h v o r d a n  få r  m a n  B o r T 

S T e a r i n f l e k k e r ?  o g  h v o r f o r  B l i r  p a S Ta e n  S å  k l i S S e T e ?

Når du skal bo for deg selv. Det er da spørsmålene dukker opp. 
I Skikk & Bank  har DnB NOR samlet litt av det vi kan.

Og sammen med alle disse svarene finner du også mye annet som er 
godt å vite, til og med essensielt, for å klare deg på egen hånd. 

Skikk & Bank har noen av de svarene du trenger, 
og tipsene du ikke visste at du trengte. 
Samlet mellom to permer. Fra A til Å.
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I N D e K S
Vi begynner med ting som er greit å vite på A          a

Så kommer ting som er greit å vite på B          b

Og et par ting som er greit å vite på C            c

Deretter kommer det ting som er greit å vite på D         d

Og så ting det er greit å vite på E           e

Det er mange ting som er greit å vite på F          f

Men ikke fullt så mange ting som er greit å vite på G          g

Så over til ting som er greit å vite på H           h

Og la oss ikke glemme ting som er greit å vite på I          i

Det er bare to ting som er greit å vite på J           j 

Det er derimot flere ting som er greit å vite på K          k

Og her har vi allerede kommet til ting som er greit å vite på L         l

Og så slenger vi med ting som er greit å vite på M          m

Da tar vi like godt med ting som er greit å vite på N           n

Og logisk nok kommer ting som er greit å vite på O          o

Så kommer ting som er greit å vite på P           p

Og en ting med et par ting som er greit å vite på Q          q

Vi trodde det skulle være flere ting som er greit å vite på R         r 

For det er veldig mange ting som er greit å vite på S          s

“Ting” er ikke med blant ting som er greit å vite på T         T

Og det finnes faktisk ting som er greit å vite på U          u

Og overraskende mange ting som er greit å vite på V          v

Gjett hvor mange ting som er greit å vite på W              w

Det var vanskelig å finne ting som er greit å vite på X           x

Og herfra og ut er det bare én ting som er greit å vite på Y           y

Og en ting som er greit å vite på Z             z

Og en ting som er greit å vite på Æ             æ

Og en veldig viktig ting som er greit å vite på Ø            ø

Overraskende nok avlutter vi med en ting som er greit å vite på Å          å



Det er én stor fordel med å bo hjemme: Du har en voksen eller to der som kan ordne 
opp i det meste. Noen som kan hjelpe deg med gode råd når flekken på skjorta ikke går 
av i vask, som sørger for at det er mat i skapet, og som alltid har et godt råd på lager. 

Banker har alltid fortalt unge hva de burde gjøre, hva som er økonomisk smart: 
Begynn å spare tidlig, tenk på framtiden din, og så videre. Velmenende og gode råd,
men erfaringen er og blir den samme: Du bryr deg ikke om hva en bank har å si, før du 
selv opplever at du har bruk for banken. Altså den dagen du skal flytte for deg selv.

Derfor har DnB NOR samlet litt av det vi kan om de ordene og uttrykkene som møter 
deg på livets landevei. Og sammen med alle disse svarene finner du også mye annet 
som er godt å vite, til og med essensielt, for å klare deg på egen hånd. 

Dersom vi skulle skrevet ned alt vi kan om bank og livet, hadde dette blitt en enormt 
mye tykkere og ganske mye kjedeligere bok. 
Så tenk på dette som en liten smakebit, en slags bank-forrett, og ta kontakt med oss 
hvis det er noe mer eller noe helt annet du lurer på om bankting, så skal vi hjelpe deg. 
Vi har alltid åpent på 04800, så ring oss hele døgnet, eller gå til dnbnor.no.
Savner du noen tips eller råd som ikke handler om bank – ja, da må du nesten ringe 
moren eller faren din. Om de er oppe hele døgnet, vet du bedre enn oss.

Skikk & Bank har noen av de svarene du trenger, og tipsene du ikke visste at du 
trengte – når du skal bo for deg selv. 

I N N l e D N I N G



a
Ting som er greit å vite på a



Når vi snakker om penger, beskriver ordet avkastning det du har tjent på å spare 
eller på å investere i en leilighet. Har du for eksempel hatt 10 000 kroner på en 
sparekonto i et år, og renten er 2,8 prosent, har du en avkasting på 280 kroner. 

Selger du leiligheten din for 20 000 kroner mer enn du betalte, er dette avkastningen. 
Når vi ikke snakker om penger, er avkastning det noe kaster av seg. 

For eksempel vil en tomatplante gi tomater i avkastning. 
 

Stek løk og hvitløk i olivenolje, til det blir 
mykt. Tilsett basilikum og la den frese litt før 
du tilsetter tomatene og 3 dl vann. La suppen 
putre under lokk i minst 15 min. 
Kjør suppen med stavmikser til den blir jevn 
i konsistensen. Smak til med salt, pepper, litt 
sukker, fl øte og en spiseskje søt chilisaus.

2 bokser hakkede tomater
1/2 løk, fi nhakket

2 fedd hvitløk, fi nhakket
3 dl vann

2 ss olivenolje

fersk eller tørket basilikum
0,5 dl fl øte
salt og pepper
sukker
søt chilisaus

O G  E N  O P P S K R I F T  PÅ  T O M AT S U P P E

T O M AT S U P P E
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LISTEn undEr Er En ovErSIkT ovEr TIng 
man Bør ha I huS nÅr man Bor For SEg SELv, mEn 

Som man kanSkjE IkkE TEnkEr ovEr nÅr man 
Er uTE og handLEr Inn:



Dobørste

Litermål

Brødfjøl

Støvsuger

Ostehøvel

Bordskåner/gryteunderlag

Bokseåpner

Vinopptrekker

Dørslag

a
 for A

vkastning



Et par ganger i livet blir man invitert til fester der det i innbydelsen opp-

fordres til et “antrekk”. Det finnes regler for så mangt, og mange velger 

å ignorere det som står i invitasjonen, og tar på seg det de vil – eller føler 

for. Heldigvis er verden slik at man får lov til å gjøre som man vil. Men husk 

at noe som virker som en god idé når man går hjemmefra, ikke nødven-

digvis er like gøy når man er den eneste som skiller seg ut. Eller?

Når det står Antrekk: Mørk dress i en invitasjon, betyr det at mannen skal 

ha på seg en dress som er mørk blå, mørk grå eller svart, og den kan ha 

diskré striper i stoffet, såkalt “pin stripe”. Regelen tilsier at brun, blå eller 

lys grå dress ikke er riktig når innbydelsen sier mørk dress til et selskap 

på kveldstid. 

Det er litt enklere for damene. Står det “mørk dress” i invitasjonen, er 

det ingen spesielle regler som gjelder, annet enn at man skal pynte seg – 

selvfølgelig. Står det Antrekk: Smoking i invitasjonen, kan det tolkes veldig 

bokstavelig for menn, altså ta på deg en smoking. Men ofte tolkes det til å 

bety “ta på deg en svart dress, og se skikkelig streit ut”. For damene betyr 

det at antrekket er kjole, og den bør være lang. På den annen side er det i 

smoking-anledninger at “den lille sorte” har oppstått.  

I Norge er det slik at bunad kan brukes uansett hvilket antrekk det oppfordres 

til i innbydelsen.  

aksjeleilighet
subst. () [¹akʃəˌlɛɪliˌheːt]
en aksjeleilighet er i grunnen veldig lik en 
andelsleilighet/borettslagsleilighet. Men i 
stedet for å kjøpe en andel i et borettslag eller 
andelslag, kjøper du en aksje med leierett til 
en bestemt leilighet. 

leiligheten eies av et aksjeselskap/boligaksje-
selskap, som er veldig likt et borettslag. Du blir 
medeier/aksjonær i boligaksjeselskapet og får 
medbestemmelsesrett sammen med de andre 
aksjonærene. 

Som regel kan aksjen med tilhørende leierett til 
leiligheten selges fritt for markedspris. Det kan 
være knyttet fellesgjeld til en aksjeleilighet 
(se også: Fellesgjeld).

avtalegiro
subst. () [²aːʋˌtʰaːləˌʃiːru]
en avtalegiro betyr at du inngår en avtale 
med den/de du skal betale regninger til, om at 
regningsbeløpet trekkes fast fra kontoen din. 
Det er praktisk til faste utgifter, men det betyr 
ikke at du ikke trenger å følge med. For eksempel 
kan strømregningen være veldig forskjellig fra 
gang til gang, og da kan det være lurt å få se hva 
beløpet er, før summen blir trukket fra kontoen 
din. Det er med andre ord ikke slik at du ukritisk 
bør opprette avtalegiro-avtaler. eFaktura kan 
være et smart alternativ – da blir du varslet før 
regningen trekkes fra kontoen din 
(se: eFaktura). 

Har du avtalegiro, må du vite at du alltid 
kommer til å ha penger på kontoen på det 
tidspunktet når regningen skal trekkes. 
En avtale er jo en avtale. Både avtalegiro 
og eFaktura oppretter du i nettbanken. 

andelsleilighet
subst. () [²andelsˌlɛɪliˌheːt]
en andelsleilighet er det samme som en 
borettslagsleilighet. Det betyr at det er et 
borettslag eller andelslag som eier leiligheten, 
men du har borett og kan selge din andel. 
Borettslaget har ofte en fellesgjeld som du også 
får en andel av. Denne gjelden nedbetaler du 
via felleskostnadene. 

Andre felleskostnader kan komme i tillegg, 
som kommunale avgifter, parabol/kabel-tv 
og lignende. Derfor har andelsleiligheter ofte 
høyere felleskostnader enn selveierleiligheter 
(se: Selveier).

aksjefond
subst. () [¹akʃəˌfɔn]
Aksjer er bare et annet ord for eierandeler i 
en bedrift organisert som aksjeselskap. Og et 
aksjefond er et slags spleiselag eller en 
spareklubb der mange går sammen, og setter 
inn penger for at en forvalter med kunnskap og 
erfaring skal investere i dem og øke verdien av 
pengene. Forvalteren kjøper mange aksjer i flere 
selskaper til fondet. Dermed spres risikoen 
sammenlignet med å eie bare én aksje.

Det finnes mange typer aksjefond. Noen kjøper 
for eksempel eierandeler bare i teknologi-
selskaper eller andre bransjer, noen kjøper bare 
de største, mest kjente selskapene på verdens 
børser, uavhengig av bransje, mens andre igjen 
bare kjøper aksjer i ett land eller én verdensdel. 

Hvilke aksjer et aksjefond eier, er beskrevet 
i fondets vedtekter. Der finner vi det som heter 
investeringsstrategi, som beskriver hva 
forvalteren skal ta hensyn til når hun eller han 
kjøper og selger aksjer til fondet, og som kan 
være nyttig å lese. Forventet årlig gjennom-
snittsavkastning i aksjefond er cirka tre til seks 
prosent mer enn på sparekonto i en periode på 
minst fem år (se også: Kombinasjonsfond og  
Rentefond). 
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bruksnummer
subst. () [¹brʉksˌnumər]
eller bnr., som det alltid står i papirene, er et 
nummer eiendommen har fått av kommunen for 
at de skal kunne skille eiendommer fra hveran-
dre på annet grunnlag enn adresse. Ikke like ofte 
etterspurt som bolignummer. 

Omtales ofte sammen med gårdsnummer: 
gårds- og bruksnummer 
(se også: Gårdsnummer og Bolignummer).

børs
subst. () [¹bøːʃ]
en børs i ordets vanligste betydning er en 
markedsplass der det omsettes verdipapirer, 
som aksjer og obligasjoner. Når man tjener 
penger ”på børs”, betyr det rett og slett at man 
kjøper aksjer, og at disse stiger i verdi før man 
selger dem igjen. Noen ganger skjer også det 
omvendte. 

Det er vanskelig å forutsi børsens svingninger, 
og selv om noen sier at børsen er en speiling 
av samfunnets økonomi, kan man få store 
overraskelser. Og nå er det kanskje like greit å si: 
(se: Aksjefond).  

Det finnes også egne børser for blant annet 
diamanter, metaller, energi, petroleums-
produkter og landbruksvarer. 

brutto
adv./subst. () [¹brʉtu]
Før skatt. Brutto er altså før man har 
trukket fra skatter og avgifter. 

bolignummer
subst. () [²buːliˌnumər]
Bolignummer blir også kalt leilighetsnummer, 
består av en bokstav pluss fire siffer og er på en 
måte hjemmets IP-adresse. Bor du i en blokk 
eller et leilighetskompleks, har du garantert 
et bolignummer. Nesten ingen kan bolignum-
meret sitt, og det ville vært meget usannsynlig at 
taxisjåføren fant frem om du oppga bolignummer 
i stedet for adresse. 

Internettleverandører, skattemyndigheter og 
forsikringsselskaper er eksempler på aktører 
som kan finne på å spørre deg om bolignum-
meret ditt. Ofte finner du nummeret i dørkar-
men på inngangsdøra til leiligheten din. 
Om du ikke finner det i karmen, kan du ta 
kontakt med Statens kartverk.

B
 for ting på B
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FørSTE gang man FLyTTEr For SEg SELv, Er dET 
vELdIg myE man mÅ ha. mEn dET Er ogSÅ mangE TIng 

Som Er kjEkkE Å ha. Ergo hørEr dE 
hjEmmE pÅ B-LISTEn:



En kjempestor kjele

Stavmikser

Vaffeljern 

Eggedeler

Hvitløkpresse 

Potetskreller

Steketermometer

Dørmatte

Ildfast form

Klesbørste

Skittentøykurv

Pølseklype



BOLIGLÅN
Det snakkes om to forskjellige typer boliglån: annuitetslån og 
serielån. Strengt tatt kan man vel si at annuitetslån er det som 
gjelder blant unge (se: Ung). (se:Ung)

ANNUITETSLÅN
Innebærer at du betaler lånet i et like stort beløp hver måned, inntil lånet er ned-
betalt. I begynnelsen er avdrags-/nedbetalingsdelen liten, mens rentedelen er stor. 
Etter hvert som tiden går, øker avdragsdelen, og rentedelen blir mindre. 
Fordi du betaler det samme hver måned, gjør annuitetslån det enklere å ha oversikt 
over økonomien. Hvis renten endrer seg, endrer også månedsbeløpet seg, men slik 
er det med alle lån, med mindre du binder renten (se: Rentebinding). 

SERIELÅN
Et lån der summen du betaler ned på lånet, altså avdragsdelen, er den samme 
hver måned. Men fordi lånet blir mindre, vil rentedelen per måned bli lavere.
Med et serielån betaler du altså mer i begynnelsen av låneperioden og mindre 
etterhvert.

De aller fleste unge som blir spurt om de har lyst til å betale mye nå og 
mindre etter hvert, sier “nei takk”. Og dermed har de valgt annuitetslån.

b
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betingelser
subst. () [be¹tʰiŋəlsər]
De fleste har på et eller annet tidspunkt i 
barndommen fått lov til noe ”på én betingelse”. 
en betingelse er altså noe man må love, for å 
oppnå noe annet. 

er du for eksempel mellom 18 og 33 år (se: Ung), 
lover vi deg at du skal få den beste renten vår på 
boliglånet ditt, og til gjengjeld må du love oss å 
bli helkunde i DnB NOR. 
Også kalt en vinn-vinn-situasjon. 

bufferkonto
subst. () [¹bʉfərˌkʰɔntu]
Alle har forskjellig økonomi, men en tommel-
fingerregel er at man bør ha cirka to måneds-
lønner på en sparekonto, slik at man har til 
uforutsette utgifter. 

betalingsanmerkning
subst. () [be¹tʰaːliŋsanˌmærkniŋ]

Når regningen din ikke er betalt, er sendt til 
inkasso (se: Inkasso), og du fortsatt ikke klarer 
å betale, ender du opp med en betalings-
anmerkning. Det betyr at du er registrert i 
kredittopplysningsregistrene som en dårlig 
betaler og må ta konsekvensene av dette. 

Konsekvensene kan være at du får store 
problemer med å få lån, kreditt, abonnementer 
og mer til. Den offentlige betalingsanmerknin-
gen slettes når du betaler det du skylder, men i 
firmaet du skyldte penger, kan merknaden på 
deg bli stående en god stund.

Som du skjønner, er dette en anmerkning av det 
slaget du helst ikke vil ha. Betal regningene dine 
i tide.

billån
subst. () [¹biːlˌlɔːn]
Man MÅ ikke ha bil, men det kan være en fordel 
noen ganger. er du mellom 18 og 33 år og 
er helkunde hos oss, kan du søke om å låne opptil 
200 000 kroner til å kjøpe bil for. 

Det fine med Billån Ung (se også: Ung), er at du 
kun trenger ti prosent av kjøpesummen selv, 
såkalt egenkapital. Det betyr at hvis bilen koster 
90 000 kroner, kan du låne 81 000 kroner av oss, 
og 9 000 kroner må du ha selv. Rentebetingelser 
for lånet finner du på nettsidene våre.

barnetrygd
subst. () [²baːɳəˌtrygd]
Gis for alle under 18 år i Norge og utbetales i 
slutten av hver måned (desember-utbetalingen 
skjer midt i måneden).

enkelte trettenåringer får for seg at barne-
trygden burde tilfalle dem direkte, og at pengene 
er deres, men tretten år er jo en vanskelig alder, 
og de ser det store bildet etter hvert. I alle fall 
når de får barn selv.

Vil du hjelpe dem litt i gang, er det ingenting i 
veien for en sivilisert diskusjon om ukepenger. 
Det viser seg nemlig at barn har godt av å lære 
om verdier og disponering av penger så tidlig 
som mulig.

begunstiget
adj. () [be¹gʉnstiget]
Ordet begunstiget dukker ofte opp i forbindelse 
med arveoppgjør og betyr tilgodesett. Hvis det 
står skrevet i et testament fra en fjern slektning 
at du arver alt han eier og har, er du altså begun-
stiget alt han eier og har. Man kan også være be-
gunstiget et forsikringsbeløp i en forsikringssak. 

Begunstiget er et ganske gammeldags ord. 
Så hvis noen sier til deg at du er begunstiget 
juling, er de sannsynligvis lette å løpe fra. 

Hvis man er to som bor sammen, 
eller én som bare bor sammen med seg 
selv, kan man oppleve at brødet blir litt i 

tørreste laget mot slutten av uka. Men det 
er ingen grunn til at det må være sånn. 
Legg ferdigskårede brødskiver i fryseren. 

De tiner fort og smaker 
fortsatt godt.
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1.Fyll ut budskjema.

Budskjemaet følger som oftest med i prospektet du har fått av megler. 
Skriv så pent du kan, og fyll ut med korrekte opplysninger. Det er vanlig å 
sette en frist for budet, for eksempel frem til kl. 17.30. Disse fristene blir 
som regel knappere og knappere utover budrunden, om du ikke er alene 

om å by. Du kan ikke sette en frist på ti sekunder, men ti minutter er ikke 
uvanlig mot slutten.

2. Send budskjema.

Det første budet sender du skriftlig med signatur. Om du aldri har prøvd 
før, har du her muligheten til å bruke en telefaks for første gang i ditt liv 

(se: Faks). Du kan også velge å skanne inn budskjemaet og sende det på e-post. 
Vi anbefaler ikke å sende det i posten. Brevdue er også en altfor stor risk. 

Det er ofte visninger i helgene, og her er det egne regler for budgivning. 
Det vanligste er å legge inn bud på første virkedag etter visning, og dermed 

har mandagen fått sitt ”moment to shine”. 

3. Budrunde. 

Det finnes mange taktikker for budgivning, men ingen fasit. Et godt råd 
er likevel å bestemme seg for et maksbeløp på forhånd. Man blir fort revet 
med når man står midt i en budrunde. Når eller om du høyner budet ditt, 

gjøres dette muntlig eller per SMS til budrunden er over. Selv om det 
kanskje virker litt uformelt å legge inn bud via SMS, må du huske at budet 

du gir, likevel er bindende.

4. Budrunden er over.

Husk at det ikke er uvanlig å tape budrunder, og at det ikke er noen grunn 
til å gå rundt og deppe om det ikke skulle gå din vei med en gang. Om du 
vinner og har gjort hjemmeleksene dine, er det bare snakk om tid før du 

kan invitere til innflytningsfest (se: Nabovarsel).

Du har vært på visning, funnet drømmeboligen,
 har banken i ryggen og sjekket alt du skal. 

Du er klar for å legge inn bud ... 
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C
LISTE



noEn TIng Er EgEnTLIg ganSkE unødvEndIgE, mEn 
For aLL dEL, dET kan hEndE du FÅr Bruk For dEm. 

SærLIg nÅr du TrEngEr gavETIpS TIL dEg SELv ELLEr 
andrE. dISSE TIngEnE Er hEnvIST TIL C-LISTEn, mEn kan 

ogSÅ ForT EndE opp pÅ X-LISTEn (SE: X-LISTE):



Morter (en krydderknuser)

Salatslynge (en slags salatsentrifuge som 

”tørker” salaten etter at den er skylt)

Crème brûlée-brenner

Digital bilderamme

Brødbakemaskin

Bananetui

Urtesaks

Matpinsett

Pannekakejern

Poseholder 

Pipette

Skotørker

Flaggstang

C
 for C

ash
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dokumentavgift
subst. () [dukʉ¹mentˌaːʋjift]
Dokumentavgift er en avgift til statskassen som skal 
betales ved tinglysing av visse dokumenter, for 
eksempel tinglysing av skjøte på fast eiendom. 

Avgiften er per april 2011 på 2,5 prosent av 
eiendommens verditakst. Ved kjøp av eneboliger og 
selveierleiligheter tilkommer det dokumentavgift, 
men kjøper du andels-, borettslags- eller aksjeleilighet, 
skal ikke statskassen ha noe for det.

Skal du leie et sted å bo, er det vanlig at den du leier av, ønsker å opprette en depositumskonto. 
Grunnen til dette er at utleier alltid er litt redd for at de som leier, er rabiate bajaser som ikke betaler husleie, ødelegger ting og lar være å vaske 

ut etter seg. Beløpet varierer, men ligger ofte på tre månedsleier, aldri mer enn seks. De fleste er jo ikke rabiate bajaser og får dermed hele 
beløpet tilbake når leieavtalen er avsluttet – med renter. En form for sparing, rett og slett.  PS. Noen utleiere kjenner ikke helt til reglene om 

depositum og kan be om at man setter inn penger på en privatkonto i deres navn. Sånn skal det ikke være. Rentene på kontoen skal alltid tilfalle 
leieboer, altså deg. Opprett derfor en depositumskonto i banken med både din og utleiers underskrift, så blir det ikke noe tull. 
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Debitor betyr det samme som å skylde penger. 
Låner du penger av en venn eller av banken, er du en debitor. Dersom 
du skulle finne på å skylde noe annet enn penger, for eksempel en kopp 

sukker, kalles du en realdebitor. Altså du skylder noe, ”and it’s real”.

debetkort
subst. () [¹deːbətˌkʰɔʈ]

Debetkort er et ord som nesten bare bankfolk bruker. 
Normale folk kaller det bare ”kortet mitt”. Altså det 
kortet du pleier å betale med, og som er tilknyttet 
en brukskonto du har penger på, som regel er dette 
lønnskontoen. 

Et debetkort er altså ikke det samme 
som et kredittkort (se: Kredittkort). 
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Bor du i bygård, blokk eller leilighet, er det vanlig at du én gang i året blir kalt 
inn til dugnad, gjerne om våren. På dugnaden ryddes det i loft og kjeller og gjøres 

pent i uteområdene og trappeoppgangen. Noen steder er også luking og maling 
en del av dugnaden. Dugnad kan også være en flott anledning til å bli litt bedre 

kjent med naboene dine, eller en fin måte å hente seg inn på om dere kom 
litt skeivt ut (se: Nabovarsel).

Alle som eier bolig, skal møte opp på dugnad, og noen steder får man bot for 
ikke å stille. For leieboere er saken litt annerledes. Det er først og fremst boligeier 

som har ansvaret for å stille på dugnad, hvis ikke annet er avtalt.  

Vær varsom med kritikk av dugnad i nærheten av eldre mennesker. 
Da de bygde landet, var det nemlig basert på en sterk dugnadsånd.  

Respect.
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eFaktura
eFaktura betyr 
rett og slett elektronisk 
regning.

Vi utdyper for spesielt interesserte: 
I gamle dager, det vil si for mer enn ti år siden, fikk de fleste tilsendt alle 
regningene sine i posten, og så betalte man dem i banken eller med 
brevgiro (se: Brevgiro – eller forresten, vi dropper å skrive noe mer om 
brevgiro, for du trenger faktisk ikke å vite noe om det). 

Nå for tiden kan du heller få en elektronisk regning ferdig utfylt i 
nettbanken. Dersom beløp, forfallsdato og konto stemmer, er det 
bare å godkjenne den, hvis ikke, kan du endre opplysningene. 

E
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eierskifteforsikring
subst. () [²ɛɪərˌʃiftəfɔˌʃikriŋ]
Dette er en forsikring der navnet forteller hva 
det er snakk om: eierskifte. 

I denne sammenhengen er det altså snakk om at 
det er en bolig som skifter eier. 
En eierskifteforsikring er selgerens forsikring, og 
det er altså ikke eiendommen som er forsikret, men 
selgerens økonomiske ansvar som følge av feil og 
mangler som han/hun ikke visste om, i fem år etter 
overtagelsen av boligen.

E
 for E
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EGENKAPITAL

Hvis noen vil låne penger 
til for eksempel bolig eller bil, spør vi: 
”Hvor mye av pengene har du selv?” 

Med andre ord: ”Hvor mye har du i egenkapital?” 
Løpet trenger ikke å være kjørt selv om du ikke har 

egenkapital (se: Kausjonist og Sikkerhet). 
Penger du regner med å arve, eller lønn som 

kommer til sommeren, er ikke å regne 
som egenkapital – ennå. 

$

E
 for E
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eiendomsmegler
subst. () [²ɛɪəndɔmsˌmeglər]
I Norge er megler og eiendomsmegler beskyttede 
titler som krever konsesjon fra Finanstilsynet for å 
kunne benyttes.

Hvis du skal selge boligen din, er det viktig å bruke 
en megler som kjenner området der du skal selge, 
som kan gi deg gode råd, og som ikke minst gir
boligen best mulig markedsføring.  
Når du skal kjøpe bolig, er det om å gjøre å holde 
hodet kaldt. Det er ikke uvanlig å kjøpe en bolig 
til millioner av kroner, men bruke kortere tid på 
avgjørelsen enn når man kjøper sofa (se: Bud og 
Visning).

Enten det gjelder kjøp eller salg, er det viktig å vite at 
meglerforetaket også vil eksistere i fremtiden.
Eiendomsmeglere er også gode å ha selv om du ikke 
planlegger å kjøpe eller selge bolig. For eksempel 
kan de hjelpe deg med en verdivurdering dersom du 
skal refinansiere boliglånet ditt (se: Refinansiering).

Nå passer det bra å si “over til reklamen”:  
DnB NOR Eiendom har cirka 500 eiendomsmeglere 
fordelt på cirka 100 kontorer rundt omkring i Norge, 
så det er bare å ta kontakt på 09999 eller på
dnbnoreiendom.no.
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Har du planer om å legge inn bud på en leilighet, kan du like 
godt først som sist snuse opp en faksmaskin. Faks, eller telefaks, 

som det opprinnelig het, er en måte å sende et 
fysisk papir på fra ett sted til et annet. 

Faksen kom som ei kule på åttitallet og forsvant omtrent 
like fort da e-posten kom. I dag brukes faksmaskinen i 
prinsippet kun til å sende signaturer på viktige papirer, 
for eksempel når et budskjema skal fakses til megler. 

Om du er usikker på hvordan en faks brukes, 
kan du spørre en voksen (se: Voksen).

 [‘tʰɛləˌfɒks] [‘fɒksməˌʃiːn]

f
 for Faks

Oxford English () [‘fɒks]



Feriepenger.
Feriepenger er et ord som forklarer seg selv, men som 
allikevel trenger forklaring. Dersom du bytter jobb i løpet 
av et år, har flere arbeidsgivere eller jobber deltid, blir det 
enda mer å forklare, så det tar vi ikke her.

Reglene sier at du har ”rett til feriepenger dersom du har 
utført arbeid i en annens tjeneste”. Pussig formulering, 
men det betyr rett og slett at du ikke har rett til 
feriepenger dersom du har jobbet som frilanser eller 
selvstendig oppdragstager.

Så over til det alle faktisk lurer på: 
Hvor mye får jeg i feriepenger, og når får jeg dem? 

Ansatte i bedrifter som bare har fire ukers ferie, får 
utbetalt 10,2 prosent av det de tjente i fjor. Men de aller 
fleste har mer ferie, og da får man også mer feriepenger. 
Tolv prosent er mest vanlig. De fleste får feriepengene 
utbetalt i juni, fordi det er da fellesferien står for døren. 

Om du tilbringer ferie hjemme eller borte, er det 
feriepengene du skal leve for i den måneden du tar fri 
fra jobben. Du får altså ikke både feriepenger og lønn.

F
 for Feriepenger



fond
subst. () [¹fɔn]
Det finnes mange forskjellige typer fond. Noen av 
dem plasserer penger i renter, andre i aksjer eller 
en kombinasjon av disse. Fondssparing benyttes 
kort og godt for å få mer ut av sparepengene enn å 
sette sparepengene i banken.

Enkelt fortalt er fond en “spareklubb” hvor 
mange personer går sammen for å få mer ut av 
sparepengene. Det å samle egne sparepenger 
sammen med andre gjør at pengene kan plasseres 
billigere og med høyere kompetanse enn det man 
klarer selv.

Sparing i fond er spesielt aktuelt dersom du ikke 
skal bruke sparepengene før om noen år. Så har 
du mulighet til å sette av noen penger hver måned, 
eller ønsker å plassere et enkelt beløp, blir sparing 
i fond litt som å sende pengene til seters for å gjøre 
seg fete.  

finansieringsbevis
subst. () [finaŋsi¹eːriŋsb̥eˌʋiːs]
Også kalt lånebevis. Om du for eksempel skal kjøpe 
bolig, vil megler gjerne være sikker på at du har 
finansieringen i orden. Finansieringsbeviset er en 
uttalelse fra banken som bekrefter at du får låne 
opptil en gitt sum.

Det er sjelden man går rundt med dette beviset 
på seg. Ofte oppgir man bare telefonnummeret til 
bankrådgiveren sin.

fripoliser
subst. () [¹friːpuˌliːsər]
Alle bedrifter er pålagt å spare til pensjon for 
sine ansatte. Når du slutter i en jobb, kalles det 
oppsparte beløpet fra denne arbeidsplassen for en 
fripolise. Etter hvert som du jobber flere steder, 
får du sannsynligvis flere fripoliser. 

Men det trekkes en avgift fra hver fripolise hvert 
eneste år. Hvis du ikke gjør noe med det, kaster du 
altså penger ut av vinduet. Du merker det ikke nå, 
men når du blir pensjonist, kunne du brukt disse 
pengene på noe annet. Derfor er det både lurt og 
lønnsomt å flytte alle fripolisene dine til ett sted.

Hos DnB NOR har vi noe som heter flyttegaranti. 
Det vil si at hvis det ikke lønner seg for deg å flytte 
fripolisene dine til oss – så gjør vi det ikke.  

Fripoliser er en av de tingene i livet som ikke er 
særlig gøy, men som er veldig, veldig viktig. 

F
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Har du et lån med fl ytende rente, vil det si at renten endres 

Har du et lån med fl ytende rente, vil det si at renten endres 

Har du et lån med fl ytende rente, vil det si at renten endres 

etter som prisen på penger (pengemarkedet) svinger. Dersom 

etter som prisen på penger (pengemarkedet) svinger. Dersom 

etter som prisen på penger (pengemarkedet) svinger. Dersom 

markedsrenten endres, vil renten du har på lånet ditt, normalt 

markedsrenten endres, vil renten du har på lånet ditt, normalt 

markedsrenten endres, vil renten du har på lånet ditt, normalt 

påvirkes av dette. 
påvirkes av dette. 
påvirkes av dette. 

Det er også mulig å binde renten på lånet ditt, slik at den i en 

Det er også mulig å binde renten på lånet ditt, slik at den i en 

Det er også mulig å binde renten på lånet ditt, slik at den i en 

periode ikke påvirkes av markedsrenten (se: Rentebinding). 

periode ikke påvirkes av markedsrenten (se: Rentebinding). 

periode ikke påvirkes av markedsrenten (se: Rentebinding). 

Når renten går opp eller ned, har du krav på minst seks ukers 

Når renten går opp eller ned, har du krav på minst seks ukers 

Når renten går opp eller ned, har du krav på minst seks ukers 

varsel før endringen trer i kraft.

varsel før endringen trer i kraft.

varsel før endringen trer i kraft.

F
 for Flytende rente

fellesgjeld
subst. () [¹feləsˌjel]
Fellesgjeld er gjeld som tilhører et borettslag, og alle som 
har borett eller andel i en leilighet i borettslaget, eier også 
en del av gjelden. Gjelden er ofte tatt opp for å betale for 
arbeid i borettslaget som kommer alle leilighetene eller 
beboerne i borettslaget til gode, for eksempel rehabiliter-
ing av bad, bytting av vinduer, oppussing av fasade eller 
bygging av balkonger.

Fellesgjelden nedbetaler du månedlig sammen med 
felleskostnadene. Høy fellesgjeld betyr høy husleie. NB: 
Fellesgjeld teller med som din gjeld og har betydning 
for hva du får i lån av banken.

Fellesgjeld må ikke forveksles med felleskostnader  
(se også: Andelsleilighet og Selveier).

felleskostnader
subst. () [¹feləsˌkʰɔstnadər]
Felleskostnader handler rett og slett om at en del utgifter 
har alle felles, og da kan man like godt gå sammen om å 
betale dem, for eksempel bygningsforsikringer, kommu-
nale avgifter og strøm på fellesområder. I noen borettslag 
dekker felleskostnadene også strøm eller varmtvann. 

Dersom du bor i et borettslag med fellesgjeld, inkluderer 
felleskostnaden også nedbetalingen av fellesgjelden. Det 
betyr at du godt kan bo i en selveierleilighet og betale 
felleskostnader, men ikke ha noe fellesgjeld. 
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Rødvin: 

Vær rask!
Et råd er å strø salt på flekken for så å fjerne saltet, et annet råd er å helle 
hvitvin på rødvinsflekken, et tredje er å gni godt med Zalo for så å skylle godt.
Samme hvilket av disse rådene du følger, lønner det seg å vaske plagget som 
normalt i vaskemaskinen etter at du har forsøkt å fjerne flekken. 

Dersom stoffet du har sølt rødvin på, er hvitt, kan du ta sitronsaft på flekken 
og la den virke en stund før du strør salt på. Skyll deretter godt og gni flekken 
med vanlig tøyvaskemiddel. Legg flekken over en sil / et dørslag, og hell over 
kokende vann. 

Blod: 

Friske blodflekker fjerner du best ved først å absorbere blodet med tørkepapir. 
Pass på at du ikke gnir blodet utover. Så skyller du flekken med kaldt vann og 
gjentar behandlingen med mer papir. Litt eldre flekker fjernes best ved å helle 
litt flytende vaskemiddel direkte på flekken og la det virke cirka en halvtime. 
Blod må fjernes ved lav temperatur (maksimalt 40 °C), fordi for varmt vann får 
proteinene i blodet til å binde seg, og da blir det vanskeligere å få bort. 
På gamle blodflekker kan du bruke rustfjerner. 

Tyggegummi:

Legg plagget i fryseren over natten og knekk/skrap av tyggegummien. 
Eventuelle rester kan fjernes med plasterfjerner. 

Fettflekker:

Hell litt Zalo på flekken, la det virke i opptil en halvtime. Vask deretter i maskin 
på så høy temperatur som stoffet tåler. Pass på å skylle av Zaloen før du legger 
plagget i vaskemaskinen, på grunn av fare for overskumming
(se også: Stearinflekker og Vaskesymboler).

F
 for Flekkfjerning

Flekkfjerning
Skal du bedrive flekkfjerning, er resultatet avhengig 

av én ting: Hva består flekken av? Her finnes det 

enormt mange muligheter, og det finnes like mange 

kjerringråd som det finnes kjerringer, men vi har tatt 

for oss de aller vanligste flekkene og rådene: 
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gårdsnummer
subst. () [¹gɔːʃˌnumər]
Gnr. Omtrent det samme og like lite 
brukt som bruksnummer.

Har du vært ute på sjekker’n en kveld og 
ender opp med et gårdsnummer, ja, da har 
du gjort skikkelig inntrykk 
(se også: Bruksnummer).

G
 for G
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Gummihammer
En gummihammer er et “must have” når det kommer til å sette sammen IKEA-møbler 
og andre flatpakkede møbler. Gummihammeren gjør nemlig at det ikke blir merker i 
overflaten når du banker inn plugger, skrufester o.l.
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altså lønn på inntil 453 846 kroner. Det � nnes mange andre eksempler også, men vi nøyer 

oss med dette. G står jo ikke for Gøy. Det står for Folketrygdens grunnbeløp.

Et eksempel på bruken av G er at man får dekket lønn på inntil 6G under fødselspermisjon, Et eksempel på bruken av G er at man får dekket lønn på inntil 6G under fødselspermisjon, 

altså lønn på inntil 453 846 kroner. Det � nnes mange andre eksempler også, men vi nøyer 

oss med dette. G står jo ikke for Gøy. Det står for Folketrygdens grunnbeløp.

G står for Folketrygdens grunnbeløp og er et system for beregning av 

pensjon, fødselspenger og andre goder man har rett til når man bor i et av verdens 

rikeste land. G er for tiden på 75 641 kroner (gjelder t.o.m. april 2011). 

g
 for G

Gylf
Dersom du er mann, er borddamen din hun som sitter til høyre for deg. Eller 
tenk på gylfen din. Den siden hvor buksesmekken har åpningen, er den siden 
som peker mot borddamen din. For damer blir regelen altså at du skal kunne 
se inn i buksesmekken til den du har til bords.     

I England er det omvendt. Men der kjører de jo på feil side av veien også. 
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H
 for H

oldbarhet

Også kalt boligforsikring eller villaforsikring. Denne forsikringen dekker selve huset eller bygningen (se også: Innboforsikring).  
Om du bor i enebolig, rekkehus, hel tomannsbolig eller halvpart av vertikaldelt tomannsbolig, er dette en forsikring du bør sørge 

for å ha. Bor du i sameie, aksjeleilighet eller borettslag og vet ikke engang hva en halvpart av vertikaldelt tomannsbolig er for 
noe, kan du sannsynligvis slappe helt av. Husforsikringen er nemlig som regel inkludert i felleskostnadene (se: Felleskostnader).
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I S J
Sug på en isbit før du skal ta medisin eller noe annet som 

smaker ekkelt – da kjenner du ikke den vonde smaken. 

Søtt

Surt

Salt

Bittert

Tungespissen

i
 for Isj
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innboforsikring
subst. () [²inbufɔˌʃikriŋ]
”Deres hus og hoteller brenner”.  
Selv om det er lite sannsynlig at det skjer akkurat 
deg, er det dessverre noen som trekker dette kortet i 
livets monopol.  
Om boligen din en dag brenner, blir utsatt for vann-
lekkasje eller tyveri, eller alt skjer på én gang, vil en 
innboforsikring være godt å ha. Den må være god og 
stor nok til å dekke alt du eier av innbo! 

Det som er viktig når du skal kjøpe innboforsikring, 
er å tenke godt gjennom alt du har, og hvor mye du 
tror det er verdt. 

Det er ille å ikke ha innboforsikring om noe skulle 
skje, men det er også ille å ha for dårlig innbofor-
sikring, slik at du ikke får dekket det du taper – selv 
om du trodde du kom til å få det. Altså: Skaff deg en 
god og stor nok innboforsikring
(se også: Husforsikring).

indeksfond
subst. () [¹indeksˌfɔn]
Et indeksfond er et aksjefond som kun kjøper 
de aksjene som er i en indeks. En indeks er rett og 
slett et utvalg aksjer på en børs, og i et indeksfond 
forsøker man å etterligne sammensetningen av 
aksjer på en børs. Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) 
inneholder for eksempel et representativt utvalg av 
alle noterte aksjer på Oslo Børs. Aksjene i 
DnB NORs norske indeksfond er satt sammen 
av de samme aksjene som på hovedindeksen. 

Vårt globale indeksfond etterligner sammen-
setningen av aksjene som er i den globale indeksen 
Morgan Stanley Capital International World Index 
(MSCI World). På den indeksen finner du store, 
internasjonale selskaper fra hele verden 
(se også: Aksjefond og Kombinasjonsfond).

i
 for ting på I

Når noen er skikkelig lei av at du ikke betaler 
regningene dine, kan de gå til såkalt rettslige 
skritt for å få deg til å betale. Først må de sende 
et inkassokrav som forteller deg hva som nå 
kommer til å skje. Noen firmaer lar andre gjøre 
den jobben for seg, de har altså solgt din 
ubetalte regning til et inkassoselskap. Uansett 
hvem som sender deg inkassovarsel, må alle 
varsellampene dine blinke! Det kan være dyrt å 
ikke betale. En uskyldig parkeringsbot kan for 
eksempel ende opp på tusenvis kroner. 
Inkassosaker kan følge deg i flere år og gjøre 
det vrient å få lån og kreditt. 

Det er bare én ting å si: 
Betal regningene dine i tide!

Om du skulle få problemer, må du kontakte den 
du skylder penger, så fort du kan. Kanskje kan 
dere bli enige om at du betaler litt av gangen?

INKASSO
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J A P A N S K  V I F T E
Ingenting skaper stemning ved bordet som en japansk vifte, 

men bruk servietter, ikke tørkerull.

S L I K  G J Ø R  D U

•  Marker midten av servietten med en 
brett, og brett hver side opp. 

•  Brett sammen mot midten. Servietten 
skal nå ligge firedobbelt.

•  Brett servietten på tvers i jevne folder. 
Brett ut flikene på den ene siden. Press hardt 

sammen, snu og brett på den andre siden.

•  Trykk servietten hardt sammen med hånden, og trekk den ut.
 Du har laget en japansk vifte, min venn.

O B S !

Om din evne til å brette servietter blir 
kveldens eneste tema, bør du kanskje jobbe litt mer 

med sausen til neste gang (se: Saus).

j
 for Japansk vifte
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kombinasjonsfond
subst. () [kumbina¹ʃuːnsˌfɔn]
Et kombinasjonsfond er en kombinasjon 
av både aksje- og renteinvesteringer. 

Det er mange varianter av kombinasjonsfond. 
Som regel går variasjonene på hvor mye aksjer 
og hvor mye rentepapirer fondet består av. 
Jo mer renter, jo mindre svingninger. 

Sånn sett kan man si at et kombinasjonsfond 
passer bra for deg som liker å være litt sprø, samtidig 
som du er litt trygghetssøkende. 
Aktiv 50-fondet til DnB NOR består for eksempel 
av 50 prosent aksjer og 50 prosent rentepapirer. 
Har du en kombinasjon av renter og aksjer, vil 
dermed svingningene i sparingen bli mindre enn 
om du bare sparer i aksjefond
 (se også: Aksjefond og Rentefond).
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 for K

redittkort

                                                                      er et betalingskort der banken låner ut penger, altså gir kreditt, 
til kortbrukeren. Når du bruker kredittkort, betaler du altså uten å ha tilgang på kontanter eller 
å belaste din bankkonto. En gang i måneden kommer det en regning der du tilbakebetaler noe eller 
helst hele beløpet du har brukt på kortet. Betaler du hele beløpet ved første forfall, påløper det ingen 
renter. Det anbefales å ikke ha for mye kredittkortgjeld, fordi renten ofte er høy. Kredittkort er 
noe du må søke banken om, og dersom banken sier nei, er det nok fordi det er lurt å vente litt.



Det e itj no som kjem tå sæ sjøl. Bor du i sameie, borettslag eller andelsleilighet, er disse avgiftene 
som regel inkludert i felleskostnadene. Bor du i enebolig, kommer de kommunale avgiftene som en 

regning i posten, og fordi de er kommunale, varierer de fra kommune til kommune. 

Kasko

I bilforsikringens hierarki troner fullkasko på toppen, etterfulgt av delkasko som en god nummer to og ansvarsforsikring helt nederst. Som med alt annet betaler du 
mer for den beste forsikringen, men kommer også bedre ut av det om noe skulle skje. Ansvarsforsikring, som du er pålagt å ha, dekker fører- og passasjerulykke samt 
eventuell rettshjelp. Delkasko dekker i tillegg tyveri, hærverk og brann. Fullkasko dekker mye, men kanskje ikke alt du tenker på. Les forsikringspapirene. 
Mange sier at de er skrevet med liten skrift. Men de er faktisk ikke det.
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KAFFEFILTER.

Kaffefilter er glimrende som serviett rundt en 
varm toast eller brødskive. Ingen smuler, 

og ei heller varmt å holde i. 
Kaffefilter kan også brukes 

til å trakte kaffe.
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Alle forsikringers mor.

Livsforsikring
Livsforsikring er egentlig ganske skummelt å snakke om, for den skal jo komme 

til utbetaling først hvis man dør eller blir ufør. Altså skummelt, men veldig, 
veldig viktig! Den skal sikre at du og de etterlatte (som oftest barn og ektefelle/

partner) klarer å holde hverdagsøkonomien gående. Det finnes mange ulike 
former for livsforsikring, og den kan settes sammen på ulike måter. 

Eksempler på innhold i en livsforsikring kan være:

Når man er ung, koster det ikke så mye å ha en livsforsikring, siden det ikke 
er sannsynlig at noe skjer. Dess eldre man blir, dess mer sannsynlig er det 
dessverre at noe kan skje, og derfor øker prisen. Er man gift eller samboer 

og har bolig og gjeld sammen, er det ingen grunn til å vente. Har man barn, 
kan ikke viktigheten av en livsforsikring understrekes nok.   

Forsikring Mot Kritisk Sykdom
Uføreforsikring

Forsikring Ved Død

Barne- Og 
Ungdomsforsikring

Og Ulykkesforsikring

Selv om sparing anbefales, er det ikke uvanlig å ta opp lån, 
for eksempel når man skal kjøpe seg seng, hest, bil eller bolig (se: Ung).

Dessuten kan det være lurt å titte innom Boliglån, Rammelån, Forbrukslån, 
Billån, Sikkerhet, Kausjonist og kanskje til og med Sparing.

l
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 for Løsøre

Det kan alltid dukke opp spørsmål om hva som skal følge med ved eiendomssalg. 

Ifølge avhendingsloven skal varig innredning og utstyr som er fast montert, eller 

som er særskilt tilpasset bygningen, medfølge samt gjenstander som etter lov, for-

skrift eller annet offentlig vedtak skal være der. I praksis gjelder dette for eksempel 

alt av garderobe- og kjøkkeninnredninger samt integrerte hvitevarer. Bestemmel-

sene kan fravikes ved avtale. Les salgsoppgaven nøye, og spør eventuelt selger. 

Nedenfor følger en oversikt over hva som følger med, forutsatt at dette var der 

under visningen:

Løsøre

• Heldekningstepper, uansett festemåte.

• Varmekilder: ovner, kaminer og panel-
ovner uansett festemåte. Varmeovner på 
hjul medfølger likevel ikke. 

• TV-antenner og fellesanlegg for 
TV, herunder parabolantenner 
(dersom tuneren ikke følger med, må 
dette særskilt angis i salgsoppgaven). 

• Veggmontert TV/flatskjerm følger 
ikke med.

• Baderomsinnredning: badekar, dusj-
kabinett, speil, hyller, håndkle- og 
glassholdere samt såkalt baderoms-
innredning, herunder overskap.

• Speilfliser uansett festemåte.

• Skap: garderobeskap, kjøkkeninnredning 
etc., selv om disse er løse. Vitrineskap, 
skjenk og lignende som ikke er en del av 
innredningen, følger ikke med.

• Markiser, persienner og gardinoppheng.

• Integrerte hvitevarer.

• Avtrekksvifter av alle slag.

• Armatur: kupler, lysstoffarmatur, fast-
monterte ”spotlights”, oppheng, skinner 
samt utelys og hagebelysning.

• Boligalarm (der denne er knyttet til en 
avtale, forutsettes det at avtalen kan 
overdras til kjøper).
• Utvendige søppelkasser og eventuelt 
holder til disse.
• Postkasse.
• Planter, busker og trær som er plantet 
på tomten eller i fastmonterte kasser 
og lignende. 
• Flaggstang og fastmontert tørkestativ.
• Olje-/parafinfat. Eventuell beholdning av 
parafin/fyringsolje avregnes direkte mellom 
partene per overtagelsesdato.
• Stige: brannstige og lignende der dette 
er påbudt, jf. kapittel 2 i forskrift om 
brannforebyggende tiltak. Feiestige der 
dette er påbudt, jf. kapittel 2 i forskrift om 
brannforebyggende tiltak.

• Brannslukningsapparat/brannslange og 
røykvarsler er påbudt, jf. lov om brann- og 
eksplosjonsvern § 6, 1. ledd. Det er 
hjemmelshavers og brukers plikt å se til at 
utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis 
annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette 
derfor følge med ved salg av eiendom.
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MOBILBANK

Har du både mobil og 

bank er det ingen grunn 

til ikke å kombinere disse. 

Med mobilbank kan du 

blant annet:

se kontooversikt

se siste bevegelser

betale regninger

overføre mellom kontoer

godkjenne eFaktura

Send kodeord MOBILBANK 

til 04800, da vel – og prøv selv. 
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Nabovarsel! :-)

Vi har bedt inn til innvielsesfest den 
XX.XX.XXXX kl XX.XX. Vi regner med 
å holde på til circa kl XX.XX. Som alle vet 
er det lett for at man blir litt høylydt 
når man har fest, så dersom vi forstyrrer 
for mye er det bare å si ifra.

Hilsen

De nye naboene i 3 b. :-)

  

 

 
 

  
 

       
          
          
               
             
               
            
             
         

Slik:

Ikke slik:

Det er greit å varsle naboene hvis du skal ha fest eller 
bygge på huset. I denne sammenhengen holder vi oss til 
den  typen nabovarsel som sendes ut eller henges opp når 
du skal ha en fest eller bråke såpass mye at det muligens 

kan komme til å plage naboene dine. 

Det er greit å henge opp et nabovarsel i oppgangene  
i området der du bor, eller legge et varsel i postkassen  

til dem du tror kan bli berørt av bråket. 

Hvis du virkelig vil unngå naboklager, kan du jo 
invitere dem med på festen.

Eksempler på nabovarsler kan du se til høyre. 

NABOVARSEL
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Netto betyr ”etter at man har truk-
ket fra det man skal trekke fra”. 
Nettolønn er for eksempel etter 
skatter og avgifter. Herav uttrykket 
”i bare nettoen”, altså etter at man 
har tatt av klærne.
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Oppdekning

Safety in Sink # 237

Når du skal vaske opp for hånd, er det et par kjøreregler 
som holder deg trygt på oppvaskens glade landevei:

Skyll av matrester i kaldt vann 
før du begynner.
Oppvaskvannet bør være så 
varmt som mulig, så det er lurt 
å bruke oppvaskhansker. 
Ikke ta såpe i vannet før du har 
fylt vasken med vann, da unngår 
du unødvendige mengder skum. 

1 2 3 4

Begynn med å vaske 
glass og kopper

Fortsett med 
bestikk

Så tallerkener og 
dekketøy

Avslutt med kjeler 
og fjøler
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Oppdekning
Det finnes noen enkle regler når du skal dekke bordet. Disse er også greie å kunne dersom du skal spise på 
såkalt fin restaurant, der det ofte er mange kniver, gafler og tallerkener å holde orden på. En god regel er at 
man bruker bestikket utenfra og inn, det vil si at suppeskjeen ligger lengst til høyre hvis du skal starte med 

suppe, og så videre. Din brødtallerken er forresten den som står på venstre side. 
Men tross alt: Det finnes verre ting her i livet enn å spise med feil gaffel (se også: Gylf ).

Gaffel
hovedrett

Gaffel
forrett

Kniv
hovedrett

Kniv
forrett

Suppeskje

Vannglass Vinglass
hovedrett

Vinglass
forrett

Kaffekopp
og skål

Forrett

Hovedrett

Serviett

Brødtallerken

Bordkort

Dessertskje

Kakegaffel

O

Les Hele

1 ss
2.5 dl
250 g
2 ts
2 stk
25 g

Så slipper du overraskelser 
underveis. 

Oppskriften 
Før 
Du 
Begynner 
Å Lage
Mat

 - Oppskrifter
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izza i stekepannen1 2 3



  Pensjonssparing  
Er man mellom 18 og 33 år er ikke  

  pensjon det man tenker mest på, men 
faktum er at inntekten din normalt 
    reduseres med 30 til 50 prosent      

  dersom du kun baserer deg på 
  folketrygd og tjenestepensjonen fra 

     arbeidsgiver(e).     

Noen har gode pensjonsordninger via 
    jobben, mange har det ikke. Sjekk 
forholdene der du jobber. Er du i    
gruppen som har en såkalt minimums-  
ordning for pensjonssparing bør du 
 begynne å spare selv også. Det f                 

mange ulike måter å gjøre det på, og du 
finner garantert noe som passer deg. 
Beløpet trenger heller ikke være så 

voldsomt. Små månedlige sparebeløp kan 
bli store summer etter som årene går 

(se også: Aksjefond). 

innes
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PIN-
KODE

PIN står for Personal Identification Number, består som regel av fire siffer 
og trengs for å verifisere bankkort og lignende. Enkelte syns det er ok å 
oppbevare koden sammen med kortet på en liten lapp i lommeboka, eller på 
(det de tror er) et hemmelig sted på mobilen. Praktisk for uærlige mennesker 
som får tak i lommeboka eller mobilen din, innmari dumt for deg.
 
Hold koden for deg selv og lær deg den utenat. Mister du kort eller har mistanke 
om at noen andre har koden din, kontakt banken med en gang
(se også: Zzz...).

p
 for P
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primærrom
subst. () [pri¹mæːrˌrum]
Når man skal kjøpe et nytt hjem, er det en ting 
som betyr mye: størrelsen. Men størrelse kan jo 
være så mangt.

Når det snakkes om at en bolig er på 77 m2, betyr 
det at bruksarealet av primærrommene (P-rom) 
til sammen utgjør minimum 77 m2.  
Bruksareal er måleverdig areal målt på 
innsiden av ytterveggene, og normalt vil det 
totale bruksarealet av både primærrom og 
sekundærrom være oppgitt.

Her er eksempler på de mest aktuelle primær-
rommene (P-rom): oppholdsrom (altså rom der 
det er naturlig å sette seg ned), soverom, kjøkken, 
bad, vindfang, entré, toalett og vaskerom samt 
ganger og trapper mellom disse. Det skal
fremkomme i salgsoppgaven hvilke rom som 
inngår i P-rom.

Det finnes også andre typer P-rom, men de er 
neppe like aktuelle når man skal kjøpe sin første 
bolig. Eksempler på slike P-rom er vinterhage, 
badstue, trimrom og rom for svømmebasseng.

En bolig inneholder normalt også rom som ikke 
er primærrom, altså sekundærrom. Eksempler 
på slike rom er: boder og oppbevaringsrom, 
garasje, fyrrom, søppelrom, tekniske rom, 
balkonger og terrasser.

p
 f

or
 P

ri
m

æ
rr

om



q
Ting som er greit å vite på Q



DnB NOR Boligsøk
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IDAG

RYDDING
Når du venter gjester, og det ser ut som lynet 

har slått ned hjemme hos deg, må du prioritere. 
Begynn med det rommet du tror dere kommer 

til å være mest i, som oftest stua eller kjøkkenet. 
Pass på at toalettet er rent, og husk at rydding 

ofte handler om å organisere rotet. 

Delvis rotete. Mulighet for hybelkaniner.

R
 for R

ydding

Rammelån
De siste årene har flere og flere valgt å gjøre om 

boliglånet sitt til et rammelån.  
 

Et rammelån er et lån der du på en måte blir din egen banksjef 
– innenfor en ramme. Du kan rett og slett ”ta ut” de pengene 
du har betalt tilbake på lånet, uten å ta kontakt med banken. 

Du overfører selv penger fra lånet til kontoen din i nettbanken. 
Men et slikt lån krever at du har selvdisiplin, og selv om 

pengene du har tilbakebetalt, blir disponible, er de fortsatt 
penger du har lånt, og som skal betales tilbake – igjen. 

Man kan kun få rammelån dersom man har lån på inntil 
75 prosent av boligens verdi, og dermed er rammelån ofte 

mest aktuelt for dem som har eid bolig en stund
(se også: Boliglån).
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Lån med bundet rente kalles også fastrentelån. 
Du kan binde renten i en begrenset tidsperiode, som regel er 
det snakk om tre til fem år. Binder du renten på lånet ditt, vil 

det si at du har en fast, avtalt rente som forblir den samme 
uavhengig av hvordan den flytende renten i markedet svinger

(se: Flytende rente).

Binder du renten, kan du oppleve at fastrenten din kan være 
lavere enn den flytende, men du kan også oppleve det motsatte, 

nemlig at du har en høyere rente enn markedsrenten. 

Velger du fastrente, kan du med andre ord oppleve at det føles 
veldig smart eller litt irriterende. Men fordelen med fastrente er 

jo selvfølgelig at det gir trygghet og stabilitet, og dersom det er 
slik at økonomien din ikke tåler høyere rente, så slå deg til ro med 

at det fastrenten har gitt deg, er trygghet og forutsigbarhet. For 
noen passer det å binde renten på halve lånet – da blir de jo alltid 

fornøyd med renten på den ene delen.

r
 for R

entebinding

Tom Fool Knot Tarbuck Knot Man Harness Knot

Becket Hitch Thief Knot Midshipsman’s Hitch

Linesman’s Loop True Lover’s Knot Percentage  Knot



rentefond
subst. () [²rentəˌfɔn]
Rentefond regnes som den tryggeste formen 
for fondssparing og er et godt alternativ til 
sparekonto. Rentefond er et fellesord for to typer 
fond som investerer i renter: obligasjonsfond 
og pengemarkedsfond. Å investere i renter kan 
høres rart ut, men det fondene egentlig investerer 
i, er lånepapirer. 

Stat, kommune, banker og større bedrifter 
trenger av og til å låne penger. Og de går ikke 
nødvendigvis i banken og låner dem. 
De utsteder heller obligasjoner eller sertifi kater, 
som bare er andre ord for lånepapirer. Obligasjon 
er et fremmedord for forpliktelse, i denne 
sammenhengen en forpliktelse til å betale en 
rente til eieren av obligasjonen og tilbakebetale 
hele lånebeløpet på en fastsatt dato. Du, eller 
fondet, kan ”låne” en kommune penger, og til 
gjengjeld får du et papir, en obligasjon (eller 
gjeldsbrev om du vil), som forplikter dem til å 
betale deg renter. 

Forskjellen på obligasjons- og pengemarkeds-
fond er løpetiden på rentepapirene som fond-
ene kjøper. Eier fondet bare obligasjoner, kan 
løpetiden være fl ere år. I et pengemarkedsfond 
er løpetiden kortere, gjerne mellom tre måneder 
og ett år. 

Rentene du kan regne med å få, er litt høyere enn 
i bank, og bedre jo lenger tid du er villig til å låne 
dem ut. Obligasjonsfond gir normalt litt høyere 
avkastning enn pengemarkedsfond. Du kan 
dermed ligge an til å få høyere renter i rentefond 
enn på sparekonto, uten krav om et stort 
minsteinnskudd
(se også: Aksjefond og Kombinasjonsfond).

refi nansiering
subst. () [¹reːfi naŋsiˌeːriŋ]
Dersom du hører at noen har tenkt å refi nansiere 
lånet sitt, så er det forskjellige ting som kan være i 
ferd med å skje. Det kan hende at de har fl ere små 
lån som de ønsker å bake inn i boliglånet sitt, eller 
kanskje har de lyst til å høre med banken om det 
er mulig å øke lånebeløpet, fordi de har planer om 
å kjøpe bil eller bygge på huset sitt. 
Hvis du skal refi nansiere, kan det hende at du 
trenger en verdivurdering av boligen din 
(se: Eiendomsmegler). 

Å refi nansiere betyr rett og slett at man øker 
et lån man allerede har.  

risiko
subst. () [¹risiku]
Risiko er et skummelt ord, men det handler jo 
rett og slett om at når du skal spare eller 
investere, er det viktig at du forstår hva du kjøper. 
Blant annet innebærer det å forstå hvor mye 
risiko du tar. Risiko betyr ikke at du mister alle 
pengene, men at det du har kjøpt, svinger i verdi.   

Det er menneskelig å ønske seg mest mulig, også 
når det gjelder sparing. Skal du ha mer ut av 
sparepengene, må du ta litt risiko. Du må tørre 
å kjøpe noe med aksjer i. Og aksjer, eller eier-
andeler i bedrifter, vil svinge i verdi. Akkurat 
som prisene på boliger svinger i verdi, svinger 
også verdien på aksjer. Du må med andre ord tåle 
perioder med nedgang for å få medgang på sikt. 
Det er nettopp derfor det ofte anbefales å velge 
aksje- eller kombinasjonsfond bare dersom du 
skal spare i fl ere år: Fordi aksjemarkedet, akkurat 
som boligmarkedet, gjerne beveger seg oppover 
hele tiden, på tross av mer eller mindre kraftige 
fall underveis.

Det er altså lurt å tenke gjennom når du kan 
komme til å trenge pengene dine. Trenger du 
pengene i løpet av kort tid, bør de plasseres 
forsiktig (se: Sparekonto). Har du lenger 
tidsperspektiv, kan du ta mer risiko og få mer 
ut av pengene dine.

      Løpetid!
 Her kunne vi sikkert fl eipet    
    om bikkjer og båndtvang, men
 i bankenes verden betyr løpetid 
enkelt fortalt hvor lenge det er til
    lånet skal betales tilbake.

Se! Her får du vite hva en obligasjon er!

r
 for ting på R

Reiseforsikring

Ut på tur, aldri sur. En sannhet med modi� kasjoner. 
For selv om alt er på plass, sola skinner, og du er glad, 
kan det dessverre skje ting som er utenfor din kontroll. 
Ikke for å framstå som negativ, men sånn er verden:  
 

       Alle er ikke like greie som deg.

       Ting går i stykker.

       Flyavganger kanselleres. 

       Sykdom kommer når det minst passer.

       Bagasjen din reiser ikke alltid like fort som deg.

Her kunne vi fortsatt å ramse opp ting som kan gå galt. 
Og velger du å legge ut på tur uten reiseforsikring, er det 
selvfølgelig dumt hvis noe skulle skje med tingene dine, 
men blir du syk eller skadet på reise, kan utgiftene bli 
enorme. Har du en god reiseforsikring, ordner ting seg 
veldig, veldig mye enklere og bedre.

Vi har egentlig bare én ting å si om reiseforsikring: 
”Pliiiis, skaff deg det, ’a!”

       Alle er ikke like greie som deg.

       Ting går i stykker.

       Flyavganger kanselleres. 

       Sykdom kommer når det minst passer.

       Bagasjen din reiser ikke alltid like fort som deg.

       Ting går i stykker.       Ting går i stykker.       Ting går i stykker.

       Alle er ikke like greie som deg.       Alle er ikke like greie som deg.       Alle er ikke like greie som deg.

       Flyavganger kanselleres.        Flyavganger kanselleres.        Flyavganger kanselleres. 

       Sykdom kommer når det minst passer.       Sykdom kommer når det minst passer.       Sykdom kommer når det minst passer.

       Bagasjen din reiser ikke alltid like fort som deg.       Bagasjen din reiser ikke alltid like fort som deg.

Signatur
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betale deg renter. 

Forskjellen på obligasjons- og pengemarkeds-
fond er
ene kjøper. Eier fondet bare obligasjoner, kan 
løpetiden være fl ere år. I et pengemarkedsfond 
er løpetiden kortere, gjerne mellom tre måneder 
og ett år. 

Rentene du kan regne med å få, er litt høyere enn 
i bank, og bedre jo lenger tid du er villig til å låne 
dem ut. Obligasjonsfond gir normalt litt høyere 
avkastning enn pengemarkedsfond. Du kan 
dermed ligge an til å få høyere renter i rentefond 
enn på sparekonto, uten krav om et stort 
minsteinnskudd
(se også: Aksjefond og Kombinasjonsfond).

Løpetid!

rente til eieren av obligasjonen og tilbakebetale 
hele lånebeløpet på en fastsatt dato. Du, eller 
fondet, kan ”låne” en kommune penger, og til 

gjeldsbrev om du vil), som forplikter dem til å 

Forskjellen på obligasjons- og pengemarkeds-
på rentepapirene som fond-

ene kjøper. Eier fondet bare obligasjoner, kan 
løpetiden være fl ere år. I et pengemarkedsfond 
er løpetiden kortere, gjerne mellom tre måneder 

Rentene du kan regne med å få, er litt høyere enn 
i bank, og bedre jo lenger tid du er villig til å låne 
dem ut. Obligasjonsfond gir normalt litt høyere 
avkastning enn pengemarkedsfond. Du kan 
dermed ligge an til å få høyere renter i rentefond 

(se også: Aksjefond og Kombinasjonsfond).

subst. () 

Risiko er et skummelt ord, men det handler jo 
rett og slett om at når du skal spare eller 
investere, er det viktig at du forstår hva du kjøper. 
Blant annet innebærer det å forstå hvor mye 
risiko du tar. Risiko betyr ikke at du mister alle 
pengene, men at det du har kjøpt, svinger i verdi.   

Det er menneskelig å ønske seg mest mulig, også 
når det gjelder sparing. Skal du ha mer ut av 
sparepengene, må du ta litt risiko. Du må tørre 
å kjøpe noe med aksjer i. Og aksjer, eller eier-
andeler i bedrifter, vil svinge i verdi. Akkurat 
som prisene på boliger svinger i verdi, svinger 
også verdien på aksjer. Du må med andre ord tåle 
perioder med nedgang for å få medgang på sikt. 
Det er nettopp derfor det ofte anbefales å velge 
aksje- eller kombinasjonsfond bare dersom du 
skal spare i fl ere år: Fordi aksjemarkedet, akkurat 
som boligmarkedet, gjerne beveger seg oppover 
hele tiden, på tross av mer eller mindre kraftige 
fall underveis.
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Når to eller flere personer 
eier noe sammen, kalles det 
et sameie. Det kan være mange 
personer som sammen eier for 
eksempel en bygård. 
Den enkelte eier fullt og helt 
sin egen andel, altså sin 
leilighet. Fellesområder 
bestemmer alle i boligsameiet 
over. Fordi det kan være et 
problem å samle alle i sameiet, 
er det ofte et valgt styre som 
bestemmer i småsaker – på vegne 
av alle. 
Mange unge blir veldig fnisete 
når de hører ordet sameie, fordi 
de synes ordet ligner veldig på 
samleie. Det er ofte et tegn på 
at de fortsatt er i tenårene.
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Samboeravtale
(synges på melodien ”Lisa gikk til skolen”)

Når man flytter sammen, er alt sus og dus, 
men ting kan dessverre også gå i grus:

Lisa skulle flytte sammen med en fyr,
som hun elsket veldig, og var helt på styr.

Lisa tenkte uklart i kjærlighetens yr,
så hun nevnte ikke noe om papir.

Det fikk Lisa angre da han bare dro,
sammen med ei dame som han traff på Gol.

Hadde Lisa turt å snakke om papir, 
ville bruddet ikke skapt slik vond en splid.

La oss konkludere med no’ veldig lurt:
Skriv samboeravtale, så blir bruddet ei så surt. 

(Samboeravtale kan du laste ned på dnbnor.no)

C

Dm Dm/FCC

C/EC /EFC

Dm Dm/FCC

C/EC /EF

Samboeravtale
(tekst/melodi: trad.)

C

Dm Dm/FCC

C/EC /EF



sparing
subst. () [²spaːriŋ]
Det er deilig med ting man garantert ikke 
kommer til å angre på, og sparing er en slik ting. 
Du kan spare til pensjon, ferie eller noe annet 
du ønsker deg. Motivasjonen er din egen, du kan 
også spare for å ha penger i reserve, eller fordi du 
tror at du kan få lyst til å gjøre noen sprell på et 
senere tidspunkt. 

Sparer du med høyere forventet avkastning, som 
du gjør i mange fond, vil du også oppleve at pen-
gene jobber for deg og du kan øke kjøpekraften 
din i fremtiden (se også: Spareavtale og Fond).

spareavtale
subst. () [²spaːrəaʋˌtʰaːlə]
En spareavtale er en avtale du har med deg selv. 
Oppretter du en spareavtale i nettbanken, skjer 
sparingen nesten uten at du merker det. 
Hvis du får lønn for eksempel den 30. i måneden, 
oppretter du en spareavtale sånn at et lite eller et 
litt større beløp umerkelig glir inn på en spare-
konto eller i et fond samme dag. 

Det føles godt å begynne, og så blir det bare 
bedre og bedre. Og ser du at du kommer til å få 
litt ekstra utgifter en måned, er det bare å gå i 
nettbanken og hoppe over et trekk. Opprett en 
spareavtale! Da vil du ikke merke at du sparer, 
men du vil merke at du har spart. 

sparekonto
subst. () [²spaːrəˌkʰɔntu]
Renten du kan forvente å få på en sparekonto, 
er noe høyere enn på brukskontoen din. Det er 
derfor lurt å hive penger fra brukskontoen inn 
på sparekontoen hvis du vet at de skal stå en 
stund. Det kan være så mye som to–tre prosent i 
renteforskjell mellom bruks- og sparekonto, litt 
avhengig av beløp. 

Det er gjerne slik at jo mer penger du har på 
kontoen, jo høyere rente får du på alle pengene. 
Du kan ha mange sparekontoer hvis du vil. Du 
oppretter dem enkelt i nettbanken, og du kan gi 
dem egne navn, for eksempel ”reisekontoen”, 
”barnekontoen” eller hva du vil. Det kan være 
begrensninger på antall uttak, men det pleier å 
være minst tolv uttak i året: Du kan altså ta ut 
penger derfra hver måned uten å betale gebyr. 
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sikkerhet
subst. () [¹sikərˌheːt]
Det er mangt å si om både prevensjon og 
baderinger, for mange er dette en form for 
hverdagssikkerhet. For å avgrense sikkerhets-
begrepet noe har vi her kun tatt for oss sikkerhet 
i forbindelse med lån:

For å få låne penger til lavest mulig rente krever 
banker at du garanterer for at du kan betale 
tilbake hele lånet. Dessverre holder det ikke at du 
sier “kors på halsen”.

Når du låner penger for å kjøpe en bolig, er det 
som regel boligen som er sikkerheten. Det betyr 
at hvis du ikke klarer å betale boliglånet ditt, kan 
aller siste utvei være at du blir nødt til å selge 
boligen for å tilbakebetale gjelden din. 

Det går an å ta lån uten sikkerhet, men det 
medfører også at renten på lånet blir mye høyere 
(se: Forbrukslån og Kausjonist).

samlerabatt
subst. () [²samləraˌbat]
Samlerabatt kan du oppnå om du kjøper flere 
varer eller tjenester hos samme tilbyder. 
Du kan for eksempel oppnå samlerabatt om du 
legger alle forsikringene dine hos ett 
forsikringsselskap. 

Noen somlerabatt finnes dessverre ikke. 
Somler du med betalingen, blir det ofte bare 
dyrere (se: Inkasso). 

selveier
subst. () [²selˌɛɪər]
Kjøper du en selveierbolig, har du full eierrett 
over boligen, og du kan leie den ut uten å ha 
tillatelse fra et styre. Altså uten at du må spørre 
noen om lov. Når du kjøper en selveierbolig, er 
det ikke forkjøpsrett. Det vil si at dersom ditt 
bud på boligen godtas av selgeren, er det ingen 
som kan snappe den rett foran nesa på deg. 

Det kan derimot skje hvis du kjøper en andels-
leilighet/borettslagsleilighet, hvor medlemmer 
i borettslaget har mulighet til å bruke en 
forkjøpsrett og kjøpe den for samme sum 
du skulle ha betalt for boligen.   

I motsetning til andelsleiligheter/borettslags-
leiligheter, har en selveierleilighet ikke felles-
gjeld (se: Fellesgjeld), men det betyr ikke at det 
ikke er kostnader knyttet til leiligheten. 
Det betyr bare at utbedringer må betales av 
egen lomme. 

Felleskostnader er noe annet, og det har man i 
en selveierleilighet også (se: Felleskostnader). 
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Saus
Brun saus: 

  
Dette trenger du: 

2 toppede ss hvetemel
2 ss smør 

4–6 dl kjøttkraft/buljong 
Et dryss salt og pepper 

Smelt smøret i kjelen. Rør inn melet til blandingen er jevn, 
og fortsett med dette til jevningen er blitt brun.

Tilsett kjøttkraften litt etter litt, 
rør til sausen koker mellom hver gang, og 

pass på at den ikke klumper seg.

Smak til med salt og pepper. La sausen koke 
i ti minutter så melsmaken blir borte.

Og husk: Slutt aldri å røre. 

s
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Saus
Hvit saus: 
  
Dette trenger du: 
1 ss smør 
2 ss hvetemel 
4 dl melk 
1/4 ts salt 

Smelt smøret i kjelen. Dra kjelen av platen, og 
rør inn melet til blandingen er jevn. 
 
Sett kjelen tilbake på platen, og tilsett melken litt 
etter litt, rør til sausen koker mellom hver gang, 
og pass på at den ikke klumper seg.

Tilsett saltet og la sausen småkoke i ti minutter, 
så blir melsmaken borte. 

Og husk: Slutt aldri å røre. 



s
 for S

M
S

Om noen foreslår å ta jobben svart, er det ikke sikkert det er fargen på huset 
han eller hun snakker om. Det kan nemlig hende at det dreier seg om en direkte 

betaling, gjerne i kontanter, som stikkes rett i lomma for å unngå skatter og 
avgifter. All inntekt skal registreres og skattes av, og bidrar man til eller utfører 

svart arbeid, er dette en ulovlig og straff bar handling (se også: Skatt). 
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Shot

Brandy/Cognac

Champagne White Wine Red Wine

Martini Cocktail

Rocks/Whiskey Highball/Longdrink

s
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Skåling
Det finnes mange slags regler for det å utbringe en skål, og det 
kan hende du ikke er så opptatt av slike regler. Men før du vet 
ordet av det, skal du spise middag med svigerforeldrene dine eller 
sitte til bords under en jobbmiddag, og plutselig priser du deg 
lykkelig over at du har skummet gjennom denne teksten: 

Under en fellesskål er det greit å følge med på utbringeren av 
skålen, og det første du ser etter, er om han eller hun reiser seg. 
Deretter viser du glasset ditt til alle, det vil si at du løfter på 
glasset mens du sørger for å få øyekontakt med hver og én rundt 
bordet, så drikker du, viser glasset igjen, og setter det ned. 

NB! Glasset skal aldri over nesetippen slik at det skygger for øynene.

Dersom dere er flere enn ti til bords, skal du kun skåle med dem 
som sitter rundt deg. 

Skåler utbringes ofte i etterkant av en tale, 
og da gjelder regelen: Skåle først. Klappe etterpå.



Noen betaler skatten sin med glede, andre griner litt på nesa. 
Det er mange meninger om skatt, men alle med inntekt må bidra. 
Du betaler skatt av det du tjener på direkte arbeid, næringsvirksomhet, 
renter på bankinnskudd, aksjeutbytte med mer. Har du formue over et 
visst beløp, betaler du også formuesskatt. Studenter og skoleungdom 
kan tjene inntil 39 950 kroner uten å skatte.  

De fleste i Norge er enige om at alle skal ha mulighet til å gå på skole og 
lære å lese og regne. Om man blir syk, ønsker man behandling. Dette er 
eksempler på velferdsordninger finansiert av skattebetalernes penger. 
Listen er selvfølgelig uendelig mye lengre og inneholder både det ene og 
det andre.  
 
Alle betaler skatt etter evne. De som tjener mye, betaler mer enn de 
som tjener lite. For å finne ut hvem som skal betale hva, leverer alle en 
selvangivelse en gang i året der man blant annet oppgir inntekt, g jeld 
og eventuell formue. 

Er man ansatt, leverer man skattekort til arbeidsgiver slik at man blir 
trukket i skatt hver måned. Hold skattekortet ditt oppdatert. Om du går 
opp i lønn, er det ditt ansvar å regulere skattetrekket. Gjør du ikke det, 
får du baksmell, og om du ikke har hørt om baksmell før, kan du sikkert 
forestille deg at det ikke nødvendigvis er en dans på roser.    

Driver du egen bedrift eller enkeltpersonforetak, skal du også betale 
inntektsskatt, men den biten får du lese mer om på nettet. 

OBS! Det er vanlig å motta selvangivelse i slutten av mars. Husk å lese 
nøye g jennom den, og sett deg inn i hvilke fradrag du har rett på. 
Eksempel: Har du boliglån, kan du føre opp alle rentene du har betalt. 
28 prosent av de betalte rentene får du tilbake i skatteoppg jøret året etter.
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Kanel tar bort tåfislukt –
det er bare å gni litt mellom tærne. 

Et annet tips er å vaske føttene.

T
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takst
subst. () [¹tʰakst]
Hvis du skal kjøpe bolig, dukker ordet takst opp 
– i to forskjellige former: verditakst og lånetakst. 

Verditaksten er en takstmanns vurdering av hva 
boligen er verdt på markedet. Lånetakst er en mer 
forsiktig vurdering og ligger vanligvis 
10–20 prosent lavere enn verditakst for å indikere 
hvor mye lån man maksimalt bør ha på 
den eiendommen.

Verditaksten blir brukt som et utgangspunkt 
av eiendomsmegleren når han eller hun setter 
en prisantydning på boligen. Når noen sier at de 
har kjøpt over eller under takst, er det verditaksten 
de viser til. Når du skal låne i banken, tar de 
utgangspunkt i hva boligen ble solgt for, ikke 
hva taksten sa på forhånd.
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I bankenes verden brukes ordet termin om en periode mellom to forfallsdager. 
Du betaler for eksempel ned på boliglånet ditt en gang i måneden, altså i månedsterminer.

Utenfor bankens verden brukes ordet termin som oftest i forbindelse med graviditet, 
da som en slags frist for babyen. Termindato er altså den dagen jordmor har 

regnet ut at babyen bør komme, sånn cirka.  

TRÅDLØST NETT
Lag et passord på det trådløse nettet ditt, så slipper du 
at det går treigere enn det skal, på grunn av naboer 
som snylter. Hvis du er en som snylter på andres 
trådløse nett: Fy!

Brukernavn:

Passord:

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

123456
12345
123456789
Passord

Password
Passord01
Password01
1234567

12345678 
abc123 
Fødselsdatoen din
Qwerty

Vanlige, men dumme passord:
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UTLANDSBETALING
NNN NN NNNNNN NNNNNN dddd d dddddddd, ddd dd dddd dddddd dd d ddd ddddddd d ddddd 

dddddd ddddd d dddddd dddddd. ddddd dddd ddddddd dddd dddddddddd ddd d dd dddddd ddd 

dddd dddddd dddddd, ddd dddddddd ddd dd dd dddd ddddddddddddd ddd dddd dddd ddd 

dddddd ddd ddd.

Betal alltid i lokal valuta.
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visning
subst. () [²ʋiːsniŋ]
Har du funnet drømmeleiligheten, er det en del 
ting du bør ha i orden før du går inn i en budrunde. 

1 Vær 100 prosent sikker på at dette er et sted hvor 
du ønsker å bo.  

2 For å være 100 prosent sikker, bør du undersøke 
boligen nøye. Har du mulighet til å ha med deg en 
håndverker på visning, er det anbefalt, men ikke 
hvem som helst – en keramiker vil for eksempel 
ikke være like nyttig som en rørlegger.

3 Få sjekket alt som har med bad og rør å gjøre, 
i tillegg til det elektriske, yttervegger, tak og venti-
lasjon. Mye rart kan skjule seg bak en flott fasade.

4 Les takstmannens rapport grundig. Etterspør 
dokumentasjon om noe mangler. Kjøper du bolig i 
sameie eller borettslag, bør du også sette deg inn i 
regnskap, tiltaksplan og fellesgjeld.     

5 Si gjerne ifra til banken på forhånd, og ha 
finansieringsbevis i orden.

6 Har du ikke mulighet til å få med fagfolk på 
visning, kan det være lurt å ha med en voksen. 
Fedre eller svigerfedre vil i det minste late som 
de har peiling overfor megler og stille de riktige 
spørsmålene (se: Voksen). 
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VEGG

En vegg kan brukes til mer enn 
du tror. Lurer du for eksempel på om 

spagettien er klar for servering?
Sleng en spagettibit på veggen. 

Kleber den seg fast, er det vel bekomme. 
 

OBS! 
Ikke kast spagetti på vegger

 der det lett blir flekker. 
Og ikke server den spagettibiten 

du kastet på veggen.  

V
 for Vegg
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Ikke slik!

w
 for W

indsor (enkel)

En enkel slipsknute som passer til enhver anledning. 
Mange lever godt med denne et helt liv, men du kan 
selvfølgelig avansere etter hvert.

Slik:
1

4

2

5

3

6

Windsor (enkel)
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asjon

X
LISTE



PÅ X-LISTEN FINNER DU TING DU EGENTLIG 
SKULLE ØNSKE DU IKKE HADDE. ALTSÅ AT DE VAR 
EKS-EIENDELER. PÅ DEN ANNEN SIDE KAN DENNE 
LISTEN VISE SEG Å INNEHOLDE TING MED STOR 

AFFEKSJONSVERDI:   



Sånn eske som du trer utenpå pappvin

En sånn liten stol til mobiltelefonen

Brødbakemaskin

Brødskjæremaskin

Fallskjerm til champagne-kork

Et sånt plastegg du slipper i vannet, og som spiller 

”Killing me softly” når egget er bløtkokt

Dolokktrekk

Elektrisk brødkniv

Elektrisk fotbad
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YMSE TIPS
• Ikke oppbevar tomater og slangeagurk sammen.

• Rustflekker på knivblader kan fjernes ved å gni 
med en delt løk som er dyppet i sukker. 

• Når noen som ikke pleier å pynte seg på jobben, plutselig går i 
kjole eller dress, så vær forsiktig med å si ”Så fin du er i dag ’a!” med en litt sånn 

fleipende tone. Veldig ofte skyldes antrekket at de skal i begravelse. 

• En kran som drypper, kan være ekstremt irriterende. 
En midlertidig løsning er å vikle en tråd rundt kranen 

og la enden på tråden lede ned til avløpet.

• En saks blir skarp hvis du klipper i stålull.     

• Av en eller annen grunn kan det bli brune rander i doskålen. 
Det sies at disse lar seg fjerne hvis du skrubber med noe 

annet som er brunt, nemlig cola. 

• På nye dressjakker sitter det ofte et merke på jakkeermet. 
Fjern dette merket, uansett hvor dyr og 

stilig den nye dressen din er.  

• Ikke spør kvinnelige bekjente hvor mange måneder 
de er på vei, med mindre du har 100 prosent førstehåndsinformasjon 

om at de faktisk er gravide.    

v
 for Vatring

Y
 for Ym

se



z
Ting som er greit å vite på Z



z
 for Zzz...

Når du sover, er DnB NORs kundeservice oppe.
Du kan med andre ord ringe oss bestandig. 

Natt og dag. Hele uka.
Og nummeret er 04800.
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konom
isk rådgivning

Ø k o n o m i s k 
r å d g i v n i n g
”Kom til oss, så 
kan vi snakke om 
økonomien din.” 
Det sier’em alle. 
Men det har faktisk 
noe for seg.  Alle 
har en økonomi, i 

en eller annen form eller størrelse. Men du tenker kan-
skje at det ikke er så mye å snakke om, at det er altfor 
mye å ta tak i, eller at det passer for andre enn deg? 
Våre rådgivere har som mål at du skal forlate samtalen 
med lettere hjerte. Enten fordi du har fått ryddet opp i 
ting, fordi du har fått svar på ting du har gått og lurt 
på, eller fordi du har fått bekreftet at alt er i skjønneste 

orden. Det er i vår 
interesse at du er 
fornøyd, for hvis 
du er fornøyd med 
rådgiveren din, 
så er du fornøyd 
med banken din. 
R e t t  o g  s l e t t 

(se også: Zzz…).
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