
Økonomi i 

Holmens by 

Privatøkonomi 
I Holmens kommune har 

hvert bofællesskab deres 

egen økonomi. Penge skal 

tjenes og penge skal 

bruges.  

Hvad koster penge? 

Intet i livet er gratis. Hvert 

bofællesskab skal betale for 

kommunal forplejning og 

desuden er der jævnligt rig 

mulighed for at købe sig til 

diverse fornøjenheder, 

ligesom der kan komme 

uforudsete, men 

nødvendige udgifter.  

 

Sådan tjenes penge  

Hvert bofællesskab har 

mulighed for at tjene penge 

på forskellige måder: 
 

● På det daglige 

morgenmøde udbydes jobs, 

som nødvendigvis må 

klares i byen (herunder jobs 

indenfor sanitation og 

renovation).  
 

● Visse dage vil det være 

muligt for alle at tjene 

større summer af penge. 

Instruktioner vil forekomme 

på de pågældende dage.  
 

● Det er dagligt muligt at 

investere sine penge, og få 

afkast den efterfølgende 

dag. Bankdirektøren 

befinder sig på lejrpladsen 

16.30 til 17.30 hver dag 

hvor der kan handles 

værdipapirer.  

 

Netbanken 

I kan bruge netbanken til at 

holde øje med jeres 

privatøkonomi. Her kan I se 

alle penge der kommer ud 

og ind på jeres konto. Log 

på netbanken her: 

 

 

 
 

Handel mellem patruljer 

Patruljer kan også handle 

med hinanden. Det vil sige, 

der kan overføres penge fra 

en patrulje til en anden. I 

kan både handle med 

naturalier, arbejdskraft eller 

andre ydelser. Alle 

kommunens medarbejdere 

kan facilitere en sådan 

overførsel. Ønsker to 

patruljer at handle med 

hinanden skal en 

repræsentant for hver 

patrulje kontakte en 

kommunal medarbejder for 

at få handlen gennemført.  

 

 
 

Offentlig økonomi 
Lever man i Holmens 

kommune lever man i et 

velfærdssamfund, hvor alle 

må bidrage der hvor de kan. 

Derfor opkræves der skatter 

fra borgerne til at dække 

kommunale udgifter til 

administration mv. 

At alle bidrager til 

fællesskabet betyder også, 

at de kommunalt udbudte 

jobs, der fordeles hver 

morgen nødvendigvis må 

besættes af et, af 

borgmesteren udvalgt, 

bofællesskab, såfremt 

ingen andre melder sig.  

 

Netbank 

https://www.appsheet.com/start/574e09a9-4121-47e4-a9e6-a6f34f367a21

