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Når du flytter ind 
i din bolig

Hvad skal du være opmærksom på,  
når du flytter ind i din bolig?



N å r  d u  f l y t t e r  i N d  i  d i N  b o l i gSIDE	 2		af 4 sider

Lejekontrakten 
Du har sagt ja til tilbuddet om en almen bolig i et af de 
mange lokale boligselskaber, som DAB administrerer 
for. Du har fået tilsendt lejekontrakt og en række andre 
papirer, der handler om din nye bolig. 

Lejekontrakten danner, sammen med vedtægterne for 
boligselskabet og boligafdelingens regler, det retslige 
grundlag for aftalen mellem dig og boligselskabet. 

Lejekontrakten er en bindende aftale
Lejekontrakten er den bindende aftale mellem dig og 
boligselskabet. Med din underskrift på lejekontrakten 
binder du dig til at betale indskud, husleje, varme mv. 
og til at overholde en række regler, der gælder alle 
beboere i almene boligafdelinger.

Samtidig forpligter du dig til at overholde nogle regler, 
der er vedtaget af beboerne i den boligafdeling, du er på 
vej til at flytte ind i. 

DAB skriver – på boligselskabets vegne – under på, 
at vi til gengæld sørger for, at du har en bolig efter de 
bestemmelser, der står i kontrakten, og tilser at du  
overholder boligafdelingens regler og betaler din bolig-
afgift. 

Beboerne bestemmer
Det er beboerne i din nye boligafdeling, der har be-
stemt, hvordan reglerne skal være. De er ofte forskel-
lige fra boligafdeling til boligafdeling, så du kan ikke 
være sikker på, at du kender reglerne, fordi du har boet 
i en anden almen boligafdeling, administreret af DAB. 

Det betyder til gengæld, at hvis du synes, at der er 
regler og bestemmelser, der bør laves om, kan du selv 
være med til at ændre dem. 

Afdelingens regler
Alle boligafdelinger har et ordensreglement, der gælder 
både i boligen og på fællesarealerne. Reglerne hand-
ler stort set om at tage hensyn til hinanden, og de er 
forskellige i hver boligafdeling, for det er beboerne, der 
bestemmer, hvordan reglerne skal være. 

Du har fået boligafdelingens regler udleveret sammen 
med kontrakten. Læs reglerne omhyggeligt igennem, før 
du skriver under på lejekontrakten, så du sikrer dig, at 
du har lyst til at flytte ind i en boligafdeling med disse 
regler.

Parabolantenner
Du må ikke sætte parabolantenner op uden tilladelse 
fra ejendomskontoret. Parabolantenner må kun sættes 
op på bygningerne efter anvisning fra ejendomskontoret.

Husdyr 
I mange boligområder er det forbudt at holde husdyr, 
men nogle steder har beboerne besluttet, at man kan 
søge dispensation til at have en hund eller kat. 

Hvis du har et husdyr – eller gerne vil have et – så læs 
omhyggeligt i ordensreglementet hvilke regler, der gæl-
der i boligafdelingen.

Overtrædelse af reglerne 
De fælles regler skal naturligvis overholdes. Gør du ikke 
det, kan du få problemer med de andre beboere, og i 
gentagne tilfælde kan konsekvensen blive, at du mister 
din bolig. 

Fællesskab / beboeraktiviteter 
Boligafdelingen er ofte en god ramme om fællesskabet 
beboerne imellem. I mange boligafdelinger er der bebo-
erlokaler eller fælleshuse, hvor beboerne kan mødes. 
Det sociale samvær er med til at skabe trivsel i boligaf-
delingerne. 

lejekontrakten og reglerne
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Vedligeholdelsesordning med normalistandsættelses-
beløb
Når det gælder den indvendige vedligeholdelse af boli-
gen, har de allerfleste boligafdelinger valgt den ordning, 
der i lovgivningen betegnes som A-ordning med normal- 
istandsættelsesbeløb. Det betyder blandt andet, at du 
selv skal vedligeholde boligen i boperioden. 

Når du flytter ind i boligen, får du udbetalt et kontant 
normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb). NI-beløbet får 
du til at istandsætte lofter og vægge i lejemålet. Når 
du flytter igen, skal NI-beløbet – der kan være reguleret, 
siden du flyttede ind – udbetales til den lejer, der flytter 
ind efter dig.

Boligafdelingen overtager gradvist betalingen af NI-be-
løbet. Efter et antal måneder (i de fleste boligafdelinger 
100 måneder) har boligafdelingen overtaget betalingen 
for dig. Herefter skal du som fraflytter alene betale for 
misligholdelser, dvs. skader der er opstået, mens du 
boede i boligen. 

Andre vedligeholdelsesordninger
Nogle boligafdelinger har valgt andre vedligeholdelses-
ordninger. Det er derfor vigtigt, at du læser vedligehol-
delsesreglementet for den boligafdeling, du skal flytte 
ind i, så du er helt klar over hvilke regler, der gælder for 
dig.

Indflytningsrapport
Før du flytter ind i boligen, og imens den stadig er helt 
tom, skal der foretages et syn af boligen. Du skal aftale 
et tidspunkt for synet med ejendomskontoret. 

Indflytningssynet foregår normalt på en hverdag indenfor 
ejendomskontorets normale åbningstid. Ejendomskon-
toret har inden, eller lige efter at den forrige beboer 
flyttede, skrevet udflytningsrapport med den tidligere 
lejer, og alle misligholdelser er normalt udbedret, inden 
du flytter ind. 

Din bolig bliver gennemgået rum for rum, og samtidig 
skrives indflytningsrapporten. Du skal skrive under på 
rapporten, men skulle der være noget, som du midt i 
postyret har overset, har du 14 dage til at gøre ejen-
domskontoret opmærksom på det. 

Rent og pænt – men ikke nyistandsat 
Hvis den boligafdeling, du skal flytte ind i, ikke er nyop-
ført, flytter du ind i en brugt bolig. Du skal selv sørge for 
at sætte boligen i stand, male vægge, lofter, osv., med 
mindre boligen af en eller anden grund er nyistandsat. 
Det er din pligt at sørge for vedligeholdelse af boligen. 

Vedligeholdelse og istandsættelse – hvordan ?
Beboerne i boligafdelingen har vedtaget et vedligehol-
delsesreglement, der fastlægger, hvordan boligen skal 
vedligeholdes. Vedligeholdelsesreglementet får du sam-
men med lejekontrakten.

Modernisering af køkken, bad m.v. 
Ønsker du at ændre på boligen,ved f.eks. at installere 
nyt køkken, modernisere badeværelse, rive en væg ned, 
lave overdækket terrasse, opsætte markiser osv., kan 
du finde reglerne for det i boligafdelingens råderetskata-
log, som du får sammen med lejekontrakten. Råderets-
kataloget har beboerne også selv vedtaget.

Der er efter disse råderetsregler mulighed for, at boligaf-
delingen kan overtage og betale for moderniseringer,  
du har lavet i boligen, hvis du flytter indenfor de næste 
10 eller 20 år. 

Du kan få flere oplysninger om mulighederne på 
ejendomskontoret. Det er vigtigt, at du kender til disse 
regler, og at du søger ejendomskontoret om tilladelse, 
før du går i gang med større vedligeholdelses- og moder-
niseringsarbejder, så du ikke gør noget forkert, som du 
senere skal betale for at få ændret igen.

Vedligeholdelsen af boligen
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1. Gennemlæs lejekontrakt, ordensregler, vedligeholdel-
sesregler og råderetskatalog grundigt, før du under-
skriver lejekontrakten, så du har sikret dig, at du kan 
acceptere de regler, der gælder for den boligafdeling, 
du skal flytte ind i.

2. Underskriv derefter lejekontrakt og øvrige papirer og 
returner dem til DAB. HUSK, at kontrakten også skal 
underskrives af evt. samlever/ægtefælle. 

3. Aftal indflytningssyn med ejendomskontoret. 

4. Hvis du ønsker at overtage inventar (f.eks. vaske-
maskine el. lign.) fra den forrige lejer, skal der laves 
en skriftlig aftale. Er der ikke lavet en sådan aftale, 
vil ejendomskontoret forlange, at den forrige lejer 
fjerner inventaret.

 Husk, at du ikke er forpligtet til at overtage effekter 
fra den forrige lejer. 

5. Kontroller gulvene grundigt, hvis du overtager faste 
tæpper. Du vil senere skulle afholde udgifterne til 
reparationer af gulvene. 

6. Hent en flyttemappe på posthus – eller hos din bank 
– og meld adresseændring både til folkeregistret, 
posthuset og til f.eks. aviser, blade m.v. 

7. Vælger du at bruge flyttefirma, så tænk på, at det er 
billigere at flytte en hverdag. Få tilbud fra 2 forskel-
lige flyttefirmaer. Mange har på den måde opdaget, 
at det ikke koster så meget ekstra at lade en flytte-
mand tage slæbet og derved undgå et stort besvær.

8. Bestil eventuelt hjælp/håndværkere til malerarbejde 
mv. i den nye bolig straks efter overtagelse, hvis du 
ikke selv vil lave arbejdet. 

9. Ring til Boligbutikken, hvis du vil stå på den interne 
venteliste.

God fornøjelse med din nye bolig.

9 gode råd om indflytning


