
Kunsten at bo alment

Vedligeholdelsesvejledning
- En hjælp til dig som beboer i Fjordparken
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1. Vedligeholdelsesvejledning

Vejledningen er tænkt som en hjælp til beboerne i for-
bindelse med den daglige rengøring og vedligeholdelse 
af boligen. 

Det er vigtigt, at boligens forskellige materialer, installa-
tioner og overflader behandles korrekt, så de får længst 
mulig levetid og fungerer bedst muligt. I vejledningen 
finder du under de enkelte afsnit anvisninger på, hvor-
dan boligens forskellige bestanddele behandles korrekt.

Vejledningen er opdelt i afsnit om henholdsvis den dag-
lige rengøring og den mere omfattende vedligeholdelse. 
Vær i den forbindelse opmærksom på, at nikotin sætter 
sig på alle indvendige overflader. Det er derfor vigtigt, at 
rum, hvor der ryges meget, rengøres og vedligeholdes 
hyppigere end rum, der ikke er udsat for røg. 

Det har ikke været muligt at medtage alt her, så er du i 
tvivl, kontakt da afdelingens varmemester/ejendoms-
funktionær.

Når du istandsætter din bolig, skal du være opmærksom 
på det vedligeholdelsesreglement, der gælder for din 
afdeling. Vedligeholdelsesreglementet beskriver, hvilke 
typer maling mv. du skal istandsætte med.

Al istandsættelse skal udføres håndværksmæssigt korrekt.

2. I boligen

2.1.  Boligens vedligeholdelse, mens man bor i den
Det er godt at bo et sted, der er velholdt – ude og inde. 
Derfor skal beboerne gøre, hvad de kan for at vedligehol-
de deres bolig.

Boligafdelingen sørger for almindelig vedligeholdelse 
og reparation af: vand- og gashaner, ruder, elafbrydere, 
wc’er, cisterner, vaskekummer og badekar. Det samme 
gælder køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende 
installationer, som hører til lejligheden og ejes af bolig-
afdelingen. 

I boligafdelinger med A-ordning skal du selv sørge for at 
vedligeholde vægge, lofter, gulve og træværk, mens du 
bor i boligen. 

2.2. Misligholdelse
Du skal selv betale, hvis du ikke har passet ordentligt på 
de ting, som hører til boligen. Hvis du har brugt de ting, 
der hører til i boligen, til noget, som de ikke er beregnet 
til, og de har taget skade af det, så skal du selv betale for 
en udskiftning eller for en reparation.

Har du forsøgt at sætte noget i stand i boligen, og det 
ikke er gjort godt nok, dvs., som en håndværker ville gøre 
det, så er det fejlagtig vedligeholdelse, og så skal du også 
selv betale for istandsættelsen. 

3. Vægge

3.1. Tapetserede vægge 
Hvis du tapetserer i boperioden, kan det ske med og 
uden afrensning af eksisterende tapet.

Tapetsering uden afrensning:
- Alt løshængende tapet fjernes.
- Alle kanter/overlæg slibes, til de er jævne.
- Huller og revner spartles ud.
-  Inden opsætning af nyt tapet slibes og forlimes på de 

spartlede steder.

Tapetsering med afrensning:
-  Gammelt tapet kan fjernes med spartel, tapetopbløder 

eller afdampningsapparat (kan lejes hos farvehandle-
ren). Afdampningsapparat må ikke bruges i boliger med 
plastikfodlister og – karme.

-  Huller og revner behandles som ved tapetsering uden 
afrensning.

-  Husk at foretage en grundig afdækning af gulv, inden 
arbejdet påbegyndes, så skader undgås.

3.2. Tapetsering med rutex (savsmuldstapet)
Rutex anvendes som vægbeklædning. Der kan vedlige-
holdes med påstrygning af plastmaling.

Såfremt der er tapetseret med rutex, skal der altid fore-
tages en fuldstændig afrensning, inden der opsættes nyt 
tapet. 

Rawplugs, søm mv. fjernes og huller spartles inden ta-
petsering. Spartlinger må ikke kunne ses igennem tapetet.

Rutex skal stødes sammen og kan ikke som standardta-
peter opsættes med overlæg i samlingerne.

Ved opsætning skal vejledning fra farvehandler eller le-
verandør altid følges.
 
3.3. Tapetsering med glasvæv
Glasvæv kan anvendes som vægbeklædning i køkkener 
og evt. badeværelser, der i forvejen er be  klædt med 
glasvæv.

Der kan vedligeholdes med påstrygning af plastmaling.



Såfremt der er tapetseret med glasvæv, er det ikke nød-
vendigt med en fuldstændig afrensning, inden der op-
sættes nyt glasvæv.

Ved opsætning af glasvæv, skal opsætning ske hånd-
værksmæssigt korrekt. Der skal inden opsætning 
fuldspartles således, at væggene fremstår ensartede og 
glatte, idet ujævnheder ikke må kunne ses efter opsæt-
ningen.

Glasvæv skal stødes sammen og kan ikke som standard-
tapeter opsættes med overlæg i samlingerne.

Ved opsætning skal vejledning fra farvehandler eller le-
verandør altid følges.

3.4. Maling af tapetserede vægge
Maling af rutex og glasvæv skal ske jf. den vedligeholdel-
sesstandard, der er anført i vedligeholdelsesreglementet. 
Der anvendes et malerprodukt som Sadolin, Jotun el.lign. 
med glans 6 eller 7.

Der må kun anvendes maling af en bestemt kvalitet.

Males der med andre produkter end de foreskrevne, vil 
det kunne betragte som misligholdelse. 

Maling af vægge i vådrum
Ved maling af vægge i vådrum anvendes et malerprodukt 
som Sadolin, Jotun el.lign. med glans 40 (vaskbar maling)

Forsegling
I lejemål, hvor der ryges, eller der er anvendt mange stea-
rinlys, kræves en særlig behandling, inden der males.

Væggene påføres en iso-primer som forsegling, for at for-
hindre gennemslag i malingen.

3.5. Flisebeklædte vægge
Der må ikke ændres ved vægge, som ved indflytning er 
beklædt med fliser. På grund af den glaserede overfla-
de er flisemaling ikke særlig holdbar og vil stort set altid 
ende med et dårligt resultat. Der vil hurtigt fremkomme 
afskalninger, og desuden vil det være næsten umuligt at 
genoprette til normalt udseende ved fraflytning.

4. Lofter

4.1. Malede lofter
Rengøring:
Malede lofter tåler normal afvaskning, men bliver dog 
ofte skjoldede.

Vedligeholdelse:
- Afskrabning af løstsiddende maling.
-  Afvaskning med grundrensemiddel (fås hos farvehand-

leren) efterfulgt af afvaskning med rent vand.
- Spartling/slibning.
- Pletgrunding.
- Færdigstrygning.

Der anvendes de i vedligeholdelsesreglementet anførte 
malerprodukter.

Forsegling
I lejemål, hvor der ryges, eller der er anvendt mange stea-
rinlys, kræves en særlig behandling, inden der males. Lof-
terne afvaskes og påføres en iso-primer som forsegling 
for at forhindre gennemslag i malingen.
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5. Gulve

Nedenstående vedligeholdelsesanvisninger for de for-
skellige gulvtyper må kun ændres efter aftale med afde-
lingens varmemester/ejendomsfunktionær.

5.1. Linoleums- og vinylgulve
Rengøring
Vaskes med sæbespåner, da gulvene ikke tåler soda, sal-
miakspiritus eller sulfomidler.

Vedligeholdelse
Jævnlig vask med sæbespåner er tilstrækkelig til at holde 
gulvet pænt.

Reparation
Skal udføres håndværksmæssigt korrekt.

5.2. Terrazzogulve og klinker
Rengøring/vedligeholdelse
Må kun vaskes med oppiskede sæbespåner, da andre ren-
gøringsmidler affedter gulvet og gør det ru. Der må ikke 

bruges afkalkningsmidler af nogen art på produkterne/
gulvene. Eddike eller eddikeprodukter virker som afkal-
ker og må således ikke bruges på produkterne/gulvene.
Ved afkalkning af fliser m.m. i brusenicher/kabiner, sørg 
da for at nedvaske grundigt, og skyl herefter terrazzopro-
duktet/gulvet med rent vand flere gange. Skal straks ef-
terbehandles med oppiskede sæbespåner.

Reparation
Skal udføres håndværksmæssigt korrekt.

5.3. Lakerede gulve
Rengøring
Jævnlig støvsugning samt vask med sæbespåner. Til van-
skelige pletter kan anvendes terpentin.

Vedligeholdelse
Jævnlig lakering med vandig Blitz. Lakering skal ske, før 
den eksisterende lak er slidt igennem, da der ellers kan 
ske en varig misfarvning af træet. Før lakeringen kan let 
afslibning foretages med pudseklods. Derefter grundes 
og gives 2 x lak.

Er lakken gennemslidt, kræves fuld afslibning, grunding 
og 2 x lak. Brugsanvisning skal følges nøje på de anvend-
te materialer.

5.4. Ludbehandlede gulve
Rengøring
Jævnlig støvsugning samt vask med sæbespåner.

Vedligeholdelse
Let slibning samt ny lud.
Brugsanvisning skal følges nøje på de anvendte materi-
aler.

5.5. Oliebehandlede gulve
Rengøring
Vaskes med sæbespåner.

Vedligeholdelse
Let slibning samt ny olie.
Brugsanvisning skal følges nøje på de anvendte materi-
aler.
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6. Træværk

Fodlister, paneler, karme, indfatninger, indvendige døre 
m.m.

6.1. Malet træværk
Rengøring:
Rengøres med sulfomidler.

Vedligeholdelse:
-  Afvaskning med grundrensemiddel fra farvehandler
-  Slibning
-  Pletning, mellemstrygning kræves ved farveændring
-  Færdigstrygning

Som maling anvendes oliealkyd eller akrylmaling i farve-
kode RAL-9010. Oliebehandlet træværk, f.eks. naturfine-
rede.

6.2. Døre
Rengøring
Aftørring med vaskeskind eller klud. Brug rent vand eller 
sulfomidler. Anvend aldrig rengøringsmidler med salmi-
ak, da salmiak kan opløse den oliebehandlede overflade 
med det resultat, at overfladen bliver skjoldet.

Vedligeholdelse
Vedligeholdes med linolie. Overskydende olie tørres af, 
da den ellers kan smitte af.

6.3. Lakeret træværk
Rengøring
Afvaskes med sulfo.

Vedligeholdelse
Slibning og lakering med vandbaseret lak.

7. Bordplader

7.1. Plastlaminatbordplader
Rengøring
Pletter afvaskes med sulfomidler, hvorefter der vaskes 
efter med rent vand. Pladerne tåler ikke skurepulver og 
andre ridsende rengøringsmidler.

Vedligeholdelse
Laminatbordplader er i princippet vedligeholdelsesfrie, 
men tåler ikke, at der sættes varme gryder og lignende 
på dem.

7.2. Afsætningsplader til varme ting
Rengøring
Vaskes med eddikevand.

Vedligeholdelse
Smøres med madolie.

8. Stålvaske/stålborde

8.1. Stålvaske/stålborde
Rengøring
Vaskes med sulfo.

Vedligeholdelse:
Særlig grundig afrensning og polering kan ske med ma-
terialer, der ikke ridser. Brug wienerkalk eller sprit.
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9. Vinduer/altaner

9.1. Vinduer i plast
Rengøring/vedligeholdelse
Rengøring må kun foretages med varmt vand tilsat sulfo-
midler, da brug af andre midler kan ødelægge overfladen.
Vinduer i plast må aldrig males.

Der må aldrig bores huller, da isoleringen dermed 
ødelægges.

9.2. Vinduesplader i laminat
Rengøring
Pletter afvaskes med sulfomidler, hvorefter der vaskes ef-
ter med vand. Pladerne tåler ikke skurepulver og andre 
ridsende rengøringsmidler.

Vedligeholdelse
Laminatplader er i princippet vedligeholdelsesfrie. Der 
må ikke bores huller i laminat. Klistermærker og lignende 
kan ikke fjernes igen. Udskiftning på grund af forkert be-
handling skal betales ved fraflytning.

9.3. Vinduesplader som er malet
Rengøring
Vaskes af med sulfo eller rent vand.

Vedligeholdelse:
-  Afvaskning med grundrensemiddel fra farvehandler
- Slibning
- Pletning, evt. mellemstrygning (ved farveændring)
- Færdigstrygning

Som maling anvendes oliealkyd eller akrylmaling.

9.4. Vinduesplader i sten
Granit er opbygget af mineraler og indeholder kvarts, 
feldspat og glimmer.

Ibrugtagning:
Da granit er porøst i overfladen, skal pladen ved ibrugtag-
ning beskyttes mod nedtrængning af fedt, og det er der-
for vigtigt at mætte granitten. Hertil anvendes vand tilsat 
sæbespåner eller kokossæbe. Skyl efter med lunkent vand. 
Bivoks eller en voks baseret på kokosolie kan også anven-
des. Voksen påføres med en tør, ufarvet klud. Når granitten 
er helt tør, poleres den, så der ikke fremkommer striber. I 
løbet af de første 14 dage anbefales det at gentage foran-
stående behandling 3-4 gange. Senere efter behov.

Daglig rengøring:
Granit tåler på grund af sin geologiske sammensætning 
næsten alle former for rengøringsmidler, men til daglig 
rengøring anbefales sæbespåne-/kokossæbevand. Sæbe 
fremstillet på basis af kokosolie og tilsat kalkbinder efter-
lader ikke sæbekalk på granitten, og der skal derfor ikke 
eftervaskes.

Granit kan rengøres med syreholdige rengøringsmidler, 
og eventuelle kalkrester kan elimineres med kalkfjerner. 

Sådanne rengøringsmidler (f.eks. klorin, sprit, afkalker) 
skal altid fjernes omgående fra bordpladen med en op-
vredet klud. Det vil skade overfladen, hvis man sætter 
pladen ”i blød” i længere tid. Brug af sulfo modarbejder 
mætning af granitten.

Varmepåvirkning:
Granit kan tåle varme ting i kort tid, men tåler ikke eks-
tremt høje varmegrader. Glohedt køkkengrej direkte fra 
kogepladen kan trække fedtstoffet op af pladen, så det 
viser sig som en plet, og man risikerer, at pladen revner. 
Sæt derfor altid det varme kogekar på en bordskåner.

Træk aldrig ru genstande hen over pladen.

9.5. Pudsning af vinduer
Vinduer pudses jævnligt både indvendig og udvendig. 
Pudsning af vinduer omfatter også rengøring af fals og 
kant.

9.6. Altaner
Altaner rengøres løbende. Der pudses vinduer ude og 
inde. Riller rengøres ligeledes.

Der må ikke bores/skrues i mursten eller i plasticrammen.

Installationer er ikke tilladt på altanerne. Dvs. hverken 
tørretumblere eller lign. kan opsættes.

Afløbet skal holdes rent. Hvis det er tilstoppet af blade el-
ler andre ting, kan det give vandskader i andre lejligheder.

10. Komfur

Det er vigtigt altid at bruge gryder og pander med plan 
bund. Samtidig bør grydens/pandens bund dække hele 
kogepladen. Sørg endvidere for, at kogefelterne på gla-
skeramiske plader og kogegrej er helt tørre, før kogegre-
jet sættes på pladen. 

Kogepladerne bliver ødelagt, hvis anvisningerne ikke føl-
ges. Hertil kommer, at der næsten ikke er noget varme-
spild, når bunden dækker hele kogepladen.

Beboeren er erstatningspligtig, hvis kogepladen ødelæg-
ges som følge af forkert brug samt manglende rengøring.



10.1.  Glaskeramisk komfur
Rengøring
Efter brug rengøres pladen med sulfo. Overkog og pletter 
fjernes med den medfølgende skraber, medens pladen 
endnu er varm. Derefter poleres med et specielt rengø-
ringsmiddel til glaskeramiske komfurer, f.eks. Sidol.

Vær opmærksom på, at skurepulver i flydende og fast 
form vil medføre, at pladen bliver ridset og derfor vil blive 
krævet udskiftet ved udflytning. 

Hvis der under madlavningen spildes sukker og lignende, 
der bliver til karamel, skal det straks fjernes fra pladen, da 
det ellers ikke er muligt at fjerne det uden at skade denne.

10.2.  Komfur med faste plader
Rengøring
Kogepladerne holdes rene ved at man tørrer dem af med 
en hårdt opvredet klud. Derefter tændes for pladerne et 
øjeblik, så de tørrer. Er grundig rengøring nødvendig, 
bruges en tør skureklud eller svamp. Der bør aldrig an-
vendes metalbørste eller metalsvamp, da de ridser og 
fjerner den rustbeskyttende belægning.

Vedligeholdelse
Hvis pladens rustbeskyttelse med tiden slibes af, kan pla-
den beskyttes ved, at der påsmøres et tyndt lag madolie. 
Tænd derefter et øjeblik. Saltholdige væsker, der koger 
over, kan medføre rustdannelser på kogepladen og bør 
aftørres straks. Våde gryder og tildampede låg bør ikke 
anbringes på kogepladerne, ligesom kogepladeskjulere 
bør undgås. I begge tilfælde kan pladerne ruste.
 

10.3. Ovn
Det kan være svært at afgøre, om ovnen er selvrensende 
eller ej. Følgende rettesnor kan dog benyttes: Er ovnens 
sider belagt med en ru, grålig belægning, er ovnen sand-
synligvis selvrensende. Er de sorte og glatte, er der sand-
synligvis tale om en almindelig ovn.

10.4. Almindelig ovn
Rengøring
Hver gang ovnen har været i brug, bør den luftes godt 
ud. Lad derfor ovndøren stå på klem et stykke tid. Tør ov-
nen af med et stykke blødt papir, mens den er varm. Skal 
den vaskes, bruges brun sæbe eller sulfo. Sidder pletter-
ne meget fast, påsmøres en lind grød af brun sæbe og 
salmiakspiritus eller et ovnrensmiddel. Ovnen opvarmes, 
indtil sæben bobler op. Der slukkes, og ovnen vaskes 
med f.eks. eddikevand.

10.5. Selvrensende ovn
Rengøring
Når ovnen har været anvendt til kraftig stegning, grill-
stegning eller andet, der har afsat fedt på siderne, skal 
den renses. Ovnens ribber, kageplade, låge med mere 
gøres rene på normal vis. Overkog og lignende fjernes 
straks med en fugtig klud eller køkkenrulle. Ovnens sider 
og bund tørres af med en blød, fugtig klud eller svamp. 
Som rengøringsmiddel anvendes brun sæbe eller flyden-
de Ajax. Spraymidler og ovnrens ødelægger belægnin-
gen i selvrensende ovn og må ikke anvendes.

Ved efterrensning stilles termostaten for ovn på R, og 
ovnventilen åbnes. Ved denne temperatur bør ovnen ar-
bejde mindst 1-2 timer.

10.6. Emaljerede dele
Rengøring
Ovnpladen og andre emaljerede dele må kun rengøres 
med sulfo.

Pærer
Som lejer sørger du selv for udskiftning af pærer i ovnen.

11. Emhætte

Rengøring
Alt efter hvor tit du bruger emhætten, og hvilken type 
mad du tilbereder, skal du regne med at rense filteret cir-
ka en gang om måneden. Ventilatoren kan du nøjes med 
at vaske en gang om året – igen afhængig af, hvor meget 
du bruger din emhætte, og hvilken type mad du laver.

Filteret har godt af at ligge i blød
Afmonter filteret og læg det i et stort kar. Brug en forstøver 
med varmt sæbevand, evt. universalrengøringsmiddel, lad 
sæben virke et stykke tid, og skyl efter med kogende vand 
- brug evt. forstøveren. Alternativt kan du lægge filteret i 
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blød i en balje med varmt sæbevand en times tid. Lad fil-
teret dryptørre eller læg det til tørre på et par viskestykker. 

Filteret kan også vaskes i opvaskemaskinen
Filteret kan også vaskes i din opvaskemaskine, hvis ellers 
størrelsen passer. Husk, at maskinen skal være tom for 
tallerkener og bestik, ellers sætter krummer og andet sig 
fast i filteret. Der er forskel på, hvordan filtre reagerer på 
maskinopvask, nogle kan blive misfarvede og skjoldede 
af behandlingen. 

Er din emhætte med recirkulation, behøver du ikke ren-
gøre kulfilteret. I stedet bør du skifte det ca. hver tredje 
måned.

Pærer
Som lejer sørger du selv for udskiftning af pærer i emhætten.

12. Køle/fryseskabe

Rengøring/vedligeholdelse
Skabet gøres bedst rent med en svag sulfoopløsning. Pla-
sticdelene tåler højst temperatur på 50C og tåler således 
ikke kogende vand eller opvaskemaskine.

Kompressorrummet og trådkondensatoren på skabets 
bagside skal med jævne mellemrum – mindst to gange 
årligt – renses for støv. Det gøres lettest med en støvsu-
ger. Affaldshullet i bagpladen kan renses med en pibe-
renser eller en vatpind.

Luftcirkulation
Det er vigtigt, at luften kan cirkulere under, over og bag 
skabet. Det sikres, ved at man sørger for et passende 
luftmellemrum, når man stiller på skruerne under skabet 
og afstandsstykkerne ved kompressorpladen på skabets 
bagside.

Ved indbyggede skabe må ventilationsåbningen over 
skabet ikke lukkes/dækkes med bøger og lign.
Opstår der tvivl, så spørg varmemesteren.

Vigtige tips ved stop
Inden varmemesteren kontaktes, bør følgende tjekkes:
- Står knappen på temperaturregulering på STOP?
- Er forbindelsen til stikkontakt korrekt?
- Er sikringerne i orden?

13. Håndvask, toilet og badekar

13.1. Håndvask, toilet 
Rengøring
Almindelig rengøring foretages med sæbe og børste 
samt aftørring med sprit. Kalk og rustpletter må kun fjer-
nes med et kalkopløsende pulver eller eddike.

Reparation
Kontakt altid varmemesteren, hvis cisterner løber.

13.2. Blandingsbatterier/vandhaner
Rengøring
Der vaskes med sæbe og tørres af med sprit. Perlatorer, 
der er kalket til, lægges i blød i eddike eller eddikesyre.

Reparation
Kontakt altid varmemesteren, hvis vandhaner løber.

Brusekabine/bruseniche
Fliser, emalje, quaryl® (akryl/kvarts), glas, styren, (polysty-
ren), aluminium.

En brusekabine eller bruseniche består ofte af forskellige 
materialer, fx bundkar af fliser eller emalje og sider af sty-
renpladeri aluminiumsramme. De forskellige materialer 
gøres alle rene på samme måde: Vask med vand og uni-
versalrengøringsmiddel. Brug eventuelt en fin (hvid) sku-
resvamp til fastsiddende rander, sæberester og lignende.

Styrenplader bliver med tiden mælkehvide. Det skyldes 
en naturlig ændring i selve materialet, og farven kan ikke 
fjernes.

Akryl kan skades af sprit (bliver mat). Brug ikke vindues-
pudsemiddel - det kan indeholde sprit.
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Kalk på emalje: Nogle emaljerede bundkar tåler ikke syrer 
(eddike, kalkfjerningsmiddel). Det er derfor bedst at hol-
de kalken nede ved at tørre karret af efter hvert bad, fx 
med et håndklæde.

Er der alligevel dannet så meget kalk, at det er nødven-
digt at bruge et kalkfjerningsmiddel, er det vigtigt, at 
midlet ikke får lov at virke længere end allerhøjst nød-
vendigt. Vask grundigt efter med vand og universalren-
gøringsmiddel for at fjerne alle syrerester.

Kalk på andre materialer: Fjernes med eddike eller kalk-
fjerningsmiddel.

Fliser skylles over med rent vand før afkalkningen, så fu-
gerne mættes med vand og ikke opsuger kalkfjernings-
midlet eller eddiken. Begge midler indeholder syrer, som 
kan angribe fugerne.

13.3. Badekar
Emalje, akryl, quaryl® (akryl/kvarts).

Rengøring
Vask med vand og universalrengøringsmiddel. Brug 
eventuelt en fin (hvid) skuresvamp til fastsiddende ran-
der, sæberester og lignende.

Materialerne kan skades af skuremidler.

Kalk i emaljerede badekar: Nogle emaljerede badekar 
kan skades af syrer (eddike, kalkfjerningsmiddel). Det er 
derfor bedst at holde kalken nede ved at tørre badekarret 
af efter brug, fx med et håndklæde.

Hvis det alligevel bliver nødvendigt at bruge et kalkfjer-
ningsmiddel, er det vigtigt, at midlet ikke får lov at virke 
længere end højst nødvendigt. Vask grundigt efter med 
vand og universalrengøringsmiddel for at fjerne alle sy-
rerester.

Kalk i badekar af akryl og Quaryl®: Fjernes med eddike el-
ler kalkfjerningsmiddel.

14. Rør og radiatorer

Rengøring
Støvsugning med specielt mundstykke og afvaskning 
med sulfo.

Der må ikke tørres tøj på radiatorerne, da det kan give 
fugtproblemer i lejligheden.

Er du i tvivl om, hvordan du udnytter varmeanlægget på 
den mest økonomiske måde, så kontakt varmemesteren.

15. Gulvafløb

I badeværelset findes et gulvafløb, som du selv er ansvar-
lig for at vedligeholde med jævnlig rengøring og oprens-
ning af hår, sæberester og andet. 

Gulvafløb kan være skyld i ubehagelige lugtgener. Lugt-
generne kommer fra bakterier, som lever af hår-, skæg- 
og sæberester, der sætter sig i afløbet eller i de ledninger, 
der fører hen til afløbet.

Med en månedlig rensning af afløbene minimerer du dog 
risikoen for både dårlig lugt og tilstopninger.
 
Afdelinger med indbygget vandlås
Gulvafløbet har en indbygget vandlås, som er let at rense 
og vedligeholde. Herunder får du en instruktion, i hvor-
dan du adskiller, renser og samler vandlåsen i badeværel-
sets gulvafløb. 

Gulvafløb 
Gulvafløbet i badeværelset er placeret i bruseområdet. 
For at komme til vandlåsen skal du først fjerne risten, som 
ligger øverst. 

Vandlåsen fjernes 
Umiddelbart under den runde rist er vandlåsen placeret. 
I den ene side er en lille ring, som du kan trække vand-
låsen fri med, uden brug af værktøj. Det kan også være 
en vandlås, der kan drejes af. Du må ikke bruge værktøj, 
da en utæt eller defekt vandlås mister sin egenskab i at 
holde kloaklugten ude. 
 
Rens vandlåsen
Når du har afmonteret vandlåsen, kan du rense den med 
en gammel opvaskebørste, eller lignende, og skylle den 
med vand fra bruseren. I modsætning til når du renser af-
løbet under køkkenvasken, kan du godt bruge afløbet i 
badet, selvom vandlåsen er afmonteret. Snavset fra vand-
låsen kan derfor uden problemer skylles ud i gulvafløbet, 
når vandlåsen er afmonteret. 
 

11



Monter vandlåsen igen
Når vandlåsen er renset, monteres den igen, modsat må-
den den blev afmonteret. Sørg for, at vandlåsen trykkes 
korrekt på plads i afløbsskålens pakning, da der ellers vil 
opstå lugtgener. 

Øvrige: 
-    Fjern risten. Risten er sandsynligvis fastgjort med skru-

er, som du lige skal skrue af, inden du kan få adgang til 
afløbet.

-    Rens afløbet med vand og sæbe, og brug en børste til 
at skrubbe med. Det er vigtigt, at du renser så langt ned 
i afløbet som muligt. Tag evt. brusehovedet af bruses-
langen og spul.

-    Slut af med at hælde kogende vand i afløbet, inden du 
monterer risten.

Gulvafløb skal helst renses 1 gang om måneden, ellers 
kan hår, sæberester og bakterier stoppe afløbet. 

16. Afløb vask

Fedt, kaffegrums, teblade og andre småpartikler, der hæl-
des med spildevandet ud i vasken, vil med tiden sætte sig 
i køkkenvaskens afløb og vandlås, så de tilstoppes.

Ved at tage fat om problemet før afløbet er stoppet helt, 
og vasken stadig langsomt tømmes for vand, kan nogle få 
stød og sug med en afløbsrenser – også kaldet en ”svup-
per” eller et ”kamelkys” – som regel løsne tilstopningen.
Ved brug af ”svupper” dækkes overløbshullet i vasken for 
at skabe det nødvendige vakuum.

Er det ikke nok, må du gå grundigere til værks og skil-
le afløbsrør og vandlås ad. Det er ganske vist et snavset, 
men ikke videre vanskeligt arbejde, der kan udføres med 
få midler.

Fald ikke for fristelsen til et rense afløbssystemet med 
skrappe kemikalier som fx kaustisk soda. Det opløser må-
ske nok forstoppelsen, men også plastrørene og deres 
pakninger.

Som regel sidder forstoppelsen under afløbsristen i va-
skens bund eller i selve vandlåsen, så begynd med at 
adskille og rense dem. I den forbindelse er det tilrådeligt 
samtidig at rengøre de adskilte dele indvendig med sul-
fovand og en flaskerenser for at begrænse risikoen for 
fremtidige forstoppelser.

Da moderne afløbssystemer er fremstillet af plast, kan de 
som regel skilles ad med håndkraft. Er samlingerne ble-
vet stramme med tiden, må en papegøjetang eller lille 
rørtang tages til hjælp.

De er også nødvendige, når delene skal spændes sammen 
igen. Pas i øvrigt på ikke at lægge for mange kræfter i ved 
samlingen. Det kan medføre, at plastgevindene går i styk-
ker. Ligeledes bør du under adskillelse og samling holde 
imod på de tilstødende rørdele, så de ikke vrider med rundt.

Til rensningen skal du bruge en ”svupper”, en papegøje- 
eller rørtang, et stykke ståltråd, en skruetrækker, evt. en 
flaskerenser samt en rensesplit, hvis selve kloakrøret er til-
stoppet. Et par én-gangs-handsker er også at foretrække.

Og så en lille praktisk detalje, som burde være indlysen-
de, men alligevel... Husk at anbringe en spand under aflø-
bet, inden du går i gang.

Undlad også at åbne for vandhanen eller slå vand ud i 
vasken. Det er ærgerligt midt under arbejdet at skulle i 
gang med at fjerne en større sø af beskidt vand fra bun-
den af køkkenskabet.

Efter endt rensning og samling af afløbssystemet bør 
du over en kort tid kontrollere, om det slutter helt tæt. I 
modsat fald må samlingerne efterspændes, og en even-
tuel beskadiget pakning udskiftes.

17. Installationer

El-
17.1. Relæ 
Sikringer bør altid haves på lager, og vær opmærksom 
på, at udskiftning sker med den farve sikring, som sidder 
i den pågældende afbryder. 
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Afbryd strømmen, inden der skiftes sikring.

Af hensyn til driftsikkerheden bør HFI-relæets testkontakt 
afprøves mindst en gang om året.
Alle indgreb i faste installationer skal foretages af en auto-
riseret elinstallatør.

17.2. Stikkontakter
Kontakter aftørres jævnligt.

Ved maling af vægge, skal kontakter aftapes, således at 
der ikke kommer vægmaling på kontakterne.

Beskadigelser på kontakter el.lign. skal omgående repa-
reres af hensyn til faren for kortslutninger. Har du ødelagt 
en kontakt, afholder du selv udgiften til reparation.

Almindelig vedligeholdelse af installationer påhviler af-
delingen.

17.3. Udsugnings- og friskluftventiler
Rengøring
Rengøres for støv og fedt. For at undgå fugtskader, må de 
aldrig tilstoppes.

18. Øvrige installationer

Du skal selv vedligeholde:
• Batterier i røgalarmer
• Batterier i dørklokke
• Pærer i emhætte, komfur, bad osv.
• Lysstofrør

19. Fugtproblemer

I nogle lejligheder vil der på grund af temperaturforskelle 
opstå fugtproblemer, som kan udarte sig til skimmeldan-
nelser.

I de allerfleste tilfælde kan man selv medvirke til, at pro-
blemerne ikke opstår, nemlig ved en gennemtænkt ud-
luftning i de kolde perioder. Udluftning skal foretages 
mindst tre gange dagligt (mellem 5 og 10 minutter) helst 
i gennemtræk.

Det er vigtigt, at udluftningen er kortvarig, da det kun er 
rumluften, der skal fornyes, så den fugtighed, der natur-
ligt ophobes i luften, bliver udskiftet. Ved langvarig ud-
luftning i koldt vejr afkøles overfladerne. Det kan betyde 
øget afsætning af fugt på disse, når de igen varmes op af 
rumluften.

De fleste tror, at der sker et stort varmetab ved udluftning, 
men det er ikke tilfældet, for der skal bruges megen mere 
energi til opvarmning af den fugtige indeluft. Udeluften 
indeholder altid mindre vanddamp end indeluften, og 
udluftning eller gennemtræk skader derfor ikke.
Generelt bør alle rum opvarmes for at undgå dannelse af 
kondensvand og deraf følgende fugtproblemer.

Hvis der alligevel opstår mug eller skimmeldannelser på 
enkelte overflader, kan man på malede flader vaske skim-
mel af med et desinficerende middel som fx klorin. Heref-
ter behandles med et mug- og skimmeldræbende middel 
til at smøre på, som fås hos farvehandleren. Til sidst kan 
det angrebne område males over.

Hvis skaden opstår på et tapetseret område, kan det blive 
nødvendigt at foretage en delvis tapetsering, efter at den 
tidligere nævnte behandling foretaget.
Ved en fornuftig udluftning og opvarmning vil det dog 
næsten altid være muligt at forhindre de omtalte skader 
i at opstå.

Kondens på ruder bør aftørres, da det kan forårsage sorte 
gummilister i vinduerne.

20. Forsikringsforhold

Det er vigtigt, at du som lejer har anskaffet dig en indbo-
forsikring/familieforsikring.

Forsikringen skal bl.a. dække skader forbundet med 
• Ødelagt glasplade på glaskeramiske komfurer
• Smadrede ruder/toiletkummer
• Indbrud
•  Genhusningsudgifter, såfremt lejemålet er ubeboeligt
• Skade forvoldt på andre

Udgifter til løbende vedligeholdelse er dog dækket af bo-
ligselskabet.
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21. Regler omkring vedligeholdelse 
        i boperioden

I boligselskabets afdelinger er der truffet beslutning 
om, at A-ordningen er den gældende vedligehol-
delsesordning.

Det betyder, at man som lejer optjener 1% pr. må-
ned lejemålet beboes, til imødegåelse af Norma-
listandsættelsen (NI) ved fraflytning. Dvs. alm. ma-
ling af vægge og lofter.

I Lov om leje af almene boliger er dine forpligtelser 
til indvendig vedligeholdelse og istandsættelse an-
ført. Det er ligeledes anført, hvilke udgifter du hæf-
ter for, såfremt de er defineret som misligholdelse 
(§25, stk. 4)

Kapitel 6
Vedligeholdelse og istandsættelse

§ 24. Udlejeren skal holde ejendommen og det 
lejede forsvarligt ved lige. Alle indretninger i ejen-
dommen, herunder til afløb og til forsyning med 
elektricitet, gas, vand og varme, skal holdes i god og 
brugbar stand.
   
 Stk. 2. Udlejeren skal ligeledes sørge for ren-
holdelse og sædvanlig belysning af ejendommen 
og adgangsvejene til det lejede, ligesom udlejeren 
skal renholde fortov, gård, fælles opholdsarealer og 
andre fælles indretninger.
   
 Stk. 3. Lejeren skal i lejeperioden foretage 
vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og 
nøgler, medmindre det aftales, at udlejer overtager 
forpligtelsen.
   
 Stk. 4. Der kan i et vedligeholdelsesreglement, 
jf. § 25, stk. 2, fastsættes bestemmelser om, at leje-
ren uanset reglerne i stk. 1 og 2 overtager udlejerens 
pligt til at vedligeholde og renholde visse nærmere 
angivne adgangs- og opholdsarealer i umiddel-
bar tilknytning til boligen samt til at vedligeholde 
og renholde udvendigt træværk og lignende. Hvis 
der ikke er fastsat sådanne bestemmelser i vedli-
geholdelsesreglementet, kan udlejer indgå aftale 
med den enkelte lejer om, at lejeren overtager den 
nævnte pligt.

§ 25. Udlejeren skal træffe beslutning om, hvorvidt 
boligernes vedligeholdelse i boperioden og istand-
sættelse ved fraflytning skal ske efter reglerne i en-
ten § 26 eller § 27. Der kan fastsættes forskellige 
regler for de forskellige boligtyper i afdelingen.
   

 Stk. 2. Udlejeren skal udarbejde et vedligehol-
delsesreglement, hvoraf det fremgår, hvilken vedli-
geholdelsesordning der er gældende for boligerne, 
jf. stk. 1. Vedligeholdelsesreglementet skal endvide-
re indeholde nærmere regler om vedligeholdelse i 
boperioden og istandsættelse ved fraflytning m.v., 
når henholdsvis § 26 og § 27 finder anvendelse. En-
delig skal vedligeholdelsesreglementet indeholde 
en nærmere beskrivelse af den standard, som bo-
ligerne skal have ved overtagelsen. Vedligeholdel-
sesreglementet gælder for samtlige lejere uanset 
eventuelle modstående kontraktsbestemmelser.
   
 Stk. 3. Det kan ikke ved fraflytning forlanges, 
at boligen afleveres i en bedre stand end den, hvori 
den blev overtaget.
   
 Stk. 4. Lejeren skal uanset reglerne i §§ 26 og 
27 afholde samtlige udgifter som følge af mislighol-
delse, hvorved det lejede er forringet eller skadet 
som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdel-
se eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af 
dennes husstand eller andre, som lejeren har givet 
adgang til boligen.

Ændringer:
Ændret 1/1 2010 ved 2009-06-12-ÆL.490 (LF 208 08-
09), jf. ikrafttrædelsesbestemmelserne.

§ 26. Har udlejeren efter § 25, stk. 1, truffet beslut-
ning herom, sørger lejeren for og afholder udgiften 
til at vedligeholde boligen indvendigt med hvidt-
ning, maling, tapetsering og gulvbehandling i bo-
perioden.
   
 Stk. 2. Ved fraflytning af boligen gennemføres 
for lejerens regning en normalistandsættelse, der 
omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetse-
ring af vægge og lofter samt rengøring. Udlejeren 
kan beslutte, at lejeren i stedet betaler et af udle-
jeren fastsat hertil svarende normalistandsættel-
sesbeløb. Udlejeren overtager i løbet af en periode 
på højst 10 år fra lejerens overtagelse af lejligheden 
gradvis lejerens udgift til normalistandsættelsen el-
ler betaling af normalistandsættelsesbeløbet. Ved 
fraflytning inden udløbet af den fastsatte periode 
betaler lejeren kun den andel, som på det tidspunkt, 
hvor lejemålet ophører, ikke er overtaget af udleje-
ren. Har udlejeren opsagt lejeren efter § 85, stk. 1, 
nr. 1, betaler lejeren ikke til normalistandsættelse af 
boligen ved fraflytning ud over den andel, som er 
overtaget af udlejeren på det tidspunkt, hvor leje-
målet ophører.
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