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Kundsituation 2: 
Annika hade gradvis samlat på sig
saker i hemmet. Hon hade ingen
energi för städning och hade sällan
gäster. Under servicemannens
besök upptäcktes oredan i 
bostaden. Vid ett möte pratade vi 
om Annikas situation och bestämde
att en brandinspektör kallas till
platsen, eftersom det fanns en stor
brandrisk i bostaden på grund av 
den stora mängden saker. Vi letade
tillsammans efter städhjälp åt
Annika och jag uppmuntrade också
henne att prata om sitt hälsotillstånd
och sin sinnesstämning på
hälsovårdscentralen. Snart blev
hemmet snyggare och mer
inbjudande.

Kundsituation 3: 
Niina hade ackumulerat brev och fakturor
som hon inte vågade öppna. I knepiga
situationer hade hon tagit snabblån. Niina 
riskerade att mista sin bostad. Niina 
kontaktade boenderådgivaren och
tillsammans öppnade vi breven och
fastställde det totala skuldbeloppet. Vi 
funderade tillsammans med Nina om
intäkter och utgifter samt gjorde upp en 
sparplan. Tillsammans med hyresvärden
gjorde vi upp en betalningsplan för de 
obetalda hyrorna och på mötena
kontrollerade vi att Niina höll sig till
betalningsplanen. Jag ringde också upp
Niina och frågade hur hon hade det. De 
ekonomiska svårigheterna hade så
småningom underlättats och bostaden
hade hon också fått behålla.

Kundsituation 1: 
Ilpo hade skilt sig från sin fru. Tvåan var stor för en ensamstående och hyran var
också hög. Efter skilsmässan var Ilpo nedstämd och hade varken intresse eller
resurser för att ta hand om ärenden. Hyrorna blev obetalda och hyresvärden hotade
med vräkning. Ilpo ville inte mista sin bostad, så han kontaktade boenderådgivaren. 
Tillsammans gick vi igenom Ilpos ekonomi och gjorde upp en betalningsplan för 
hyresvärden över de obetalda hyrorna. Vi upptäckte att Ilpo inte hade ansökt om de 
FPA:s stöd som han skulle få, så vi ansökte om dem tillsammans. Vi började också
tillsammans söka en billigare bostad åt Ilpo.
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