BEBOERVEJLEDNING
Til vedligeholdelse af dit
nyrenoverede gårdhavehus

Ejendomskontoret VA 4 Syd
Svanens Kvarter 22
Telefon 88 19 01 90
E-mail: afd67-4syd@bo-vest.dk

Velkommen til din bolig
Denne vejledning kan bruges som et opslagsværk.
Den beskriver sammen med Vedligeholdelsesreglementet,
hvordan din bolig skal vedligeholdes og bruges.
Husk, at du selv er ansvarlig for den indvendige vedligeholdelse af din bolig.
Vejledningen er gældende for Gårdhavehusene i VA 4 Syd.

Venlig hilsen
Ejendomskontoret i VA 4 Syd

Indendørs vedligeholdelse
Trægulve
Den daglige rengøring klares med støvsugning og vask med mild gulvsæbe eller almindeligt opvaskemiddel med neutral pH-værdi. Gulvet vaskes med en hårdt opvredet klud eller moppe. Overskydende vand fra gulvvask tørres op med det samme, da
trægulve ikke tåler langvarig vandpåvirkning. Tør altid straks spildt vand og væsker
op. Stil ikke våde ting og potteplanter direkte på gulvet.
Brug altid filt under stole- og bordben samt køreunderlag under kontorstole på hjul.
Mærker efter gummihæle, chokolade, skosværte og lignende kan fjernes med rensebenzin eller mineralsk terpentin. Påfør med en blød klud og tør pletten af, men
undgå at skrubbe. Pletter fjernes forsigtigt uden brug af stærke pletfjerningsmidler,
da det kan påvirke lakken.
Af hensyn til gulvvarmeslanger skal det præciseres, at der ikke må skrues eller bores
i gulvet uden vejledning fra Driften.

Væg- og gulvfliser i bad
Daglig rengøring: Rengøres med et alkalisk rengøringsmiddel uden plejemidler i
svag opløsning.
Periodisk rengøring for kalkaflejringer: Overfladen rengøres med et alkalisk rengøringsmiddel, f.eks. grundrens, og skylles efter. Der påføres koncentreret kalkfjerner,
f.eks. (citron- eller eddikesyre). Lad den virke i 5 min. Herefter skrubbes overfladen
let med en hård børste eller en ikke ridsende skuresvamp. Skyl grundigt (fugen tåler
ikke syre) og slut evt. af med en let grundrens og efterskylning.
Der må ikke bores eller skrues i fliserne, kun i fugerne.
Ønskes yderligere information om rengøring af fliser kan der søges på nedenstående link:
https://www.cchoganas.se/app/uploads/sites/2/2017/07/dk_rengaring_uglaserede.pdf

Indvendige døre og skydedøre
Indvendige, hængslede døre må ikke belastes unødigt - f.eks. ved at hænge genstande på dørbladet.
Der må ikke skrues i dørene.

Hoveddøre
Der må ikke skrues skruer, bankes søm og lign. i hoveddørene.
Trepunktslåsen skal altid aktiveres, når døren er lukket, ellers kan døren blive skæv.
Trepunktslåsen aktiveres ved at løfte op i håndtaget, når døren er lukket.

Lette skillevægge
Ønsker man at fjerne eller etablere lette, indvendige vægge, skal dette anmeldes
som råderetsarbejde. Kontakt Driften for råd og vejledning.
Der er gulvvarmeslanger under gulvet, så der må ikke skrues i gulvet uden vejledning
fra driften.
Råderetsblanket findes på BO-VEST’s hjemmeside og på ejendomskontoret.

Malede flader
Ved udbedring af småskrammer og anden, indvendig vedligeholdelse, henvises der
til Vedligeholdelsesreglement, der ligger på va4syd.dk
Malede døroverflader rengøres ved anvendelse af lunkent vand, tilsat mildt og miljøvenligt rengøringsmiddel. Der må ikke anvendes sprit, opløsningsmidler, klor eller
salmiakholdige rengøringsmidler.
Bly i gammel maling
På betonydervæggene vil der i en vis udstrækning fortsat være tidligere malede overflader bag ved de nymalede overflader. Den gamle maling kan indeholde blyforekomster.
Såfremt man skal bore i betonvæggene anbefales det at anvende langsomt roterende boreværktøj for ikke at fremkalde kraftig varme samt en støvsuger, placeret
ved borehullet samtidig med, at man borer. Kraftig varme kan i mindre grad fremkalde blydampe fra gammel maling.
Bly har været et alment anvendt produkt i tidligere malinger. Bly i maling er ikke
farligt eller skadeligt, så længe det ikke udsættes for kraftig varme.

Køkken
Skabe og bordplader må ikke udsættes for vedvarende vandpåvirkning. Derfor skal
vandstænk mv. aftørres straks. Rengøring af skabe og bordplader afhænger af overfladen:
• Lakerede og malede overflader rengøres med sæbespåner eller tilsvarende.
• Laminatbelagte overflader kan afrenses og beskyttes med plast- og laminatrens.
Afsætningsplade på køkkenbord

Stenpladen er ikke ubetinget varmefast. Hurtige temperaturskift og længere tids påvirkning med høj temperatur fra gryder, pander m.m. kan forårsage skade på kompositbordpladen. Derfor anbefales der altid afsætning på en bordskåner. Varmeskader er ikke reklamationsberettigede.
Træbordplade i køkken
Træbordpladen rengøres dagligt med en fugtig klud uden rengøringsmidler. Man skal
undgå at stille metaldåser o.l. på bordpladen, da dette kan give permanente, sorte
mærker.
Bordpladen vedligeholdes jævnligt med en egnet træolie. Man kan med fordel
mætte pladen med egnet træolie ved indflytning. Olien kan udtørre særligt ved endetræ og omkring vask, og derfor skal man især være opmærksom på behandling af
disse områder for at undgå revnedannelser.
Kompaktlaminat bordplade
Kompaktlaminatbordpladen rengøres med en fugtig klud uden rengøringsmidler.
Påvirkning med høj temperatur fra gryder, pander m.m. kan forårsage skade på
kompositbordpladen. Derfor anbefales altid afsætning på en bordskåner.

Montering i vægge og lofter
Lofter
Ved montage af lamper mv. i lofter skal der anvendes egnede rawlplugs til fastgørelse i gips. Af hensyn til ventilation hen over loftet må der ikke skrues længere end
25 mm op i lofter.
Vægge
Ved opsætning af billeder, inventar mv. er det vigtigt ikke at ramme ledninger, ført i
vægge. Derfor må der ikke skrues længere end 25 mm ind i væggen.

Installationer
Teknikskab (inde i huset)
Teknikskab må ikke bruges til opbevaring.
Teknikskabet indeholder fordelerarrangement for brugsvand og varme, vandmåler
og afspærringsventil, gruppetavle for elinstallationer, Dansk Kabel TV-opkobling,
ventilationsfremføring og fugtalarm.
Der må IKKE bores i og omkring teknikskabet.

Brugsvandsanlæg
Vandmåleren er placeret i teknikskabet ved siden af hoveddøren.
Denne bliver fjernaflæst flere gange i døgnet af forsyningen og kan tilgås/aflæses
af beboer via Albertslund Forsynings hjemmeside under Selvbetjening

I teknikskabet sidder der afspærringsventiler, som kan anvendes ved lækage i boligen. Driften skal underrettes straks i sådanne tilfælde. Hovedhane lukkes ved at
dreje håndtaget, som vist på billedet.

Vandhaner
Vandhaner rengøres med almindeligt, mildt og miljøvenligt rengøringsmiddel, der
ikke må indeholde slibemiddel. Vandhane i køkken og bad er forsynet med en luftblander, en såkaldt perlator. Perlatoren skal jævnligt skrues af og renses for urenheder og kalkaflejringer. Brusehoved og perlator kan demonteres og afkalkes med et
mildt og miljøvenligt afkalkningsmiddel.
Vandhane i have
Når vandhanen i haven lukkes, vil der dryppe lidt vand fra hanen de første par minutter, for at sikre, at denne ikke frostsprænger. Håndtaget må derfor ikke tvinges
til fuldstændig lukket position, da det vil ødelægge vandhanen og den frostfri funktion.
Hvis der er monteret slangekobling, hanekobling eller lignende haveslanger på vandhanen, skal disse afmonteres i vinterperioden, da vandhanen ikke er frostfri, mens
disse er monteret. Hvis vandhanen er utæt, kan der lukkes på hovedhanen, som anvist i afsnittet Brugsvandsanlæg.

Sanitet og toilet
Sanitet af porcelæn og rustfri køkkenvask vedligeholdes med et mildt og miljøvenligt
rengøringsmiddel uden slibemiddel for at undgå ridser.
Hold jævnligt øje med, om vandet i toilettet begynder at løbe. Sker dette, skal ejendomskontoret kontaktes.
Afkalkning af toilettet kan ske via trykknappen på toppen af cisternen, som vippes
op i venstre side og ned i den anden. Knappen løftes yderligere op. I Hullet kan indsættes cylinderformede afkalkningsstifter.

Afløb
Vandlås for håndvask, køkkenvask samt afløb til vaskemaskine, gulvafløb og bruseniche skal renses jævnligt og efter behov. Hvis vask og gulvafløb sjældent benyttes,
skal vandlåsen tilføres vand for at undgå udtørring med luftgener til følge. I boligerne
er der installeret en optagelig vandlås i brusenichens gulvafløb. Denne skal renses og
tømmes jævnligt (4-6 gange årligt). Dette skal beboer selv stå for.
Ved problemer kontaktes driften.

Varme- og brugsvandsanlæg
Varme- og brugsvandsanlægget er indreguleret ved indflytning. Opstår der problemer, såsom svingende vandtemperatur eller varme, skal ejendomskontoret kontaktes.

Opvarmning af bolig
Boligen er opvarmet med gulvvarme, fordelt i kredse i alle rum. I hvert rum er der
placeret en rumføler, der styrer varmen i netop dette rum. Det anbefales, at føleren
sættes til en temperatur på 21° C i opholdsrum og 16° C til 18° C i soveværelser.
Til rumfølerene medfølger en instruktionsvejledning, hvis man vil ændre rumtemperaturen.
Der er kun varme i gulvet, hvis rumtemperatur er lavere end den indstillede værdi.
Opstår der problemer med opvarmning af bolig eller varmt brugsvand, skal ejendomskontoret kontaktes.

Ventilation
Der er i boligen installeret ventilationsanlæg, som fjerner den fugtige luft fra huset.
Ventilationsanlægget er monteret i det udvendige teknikskab og må IKKE slukkes, da
luftskiftet hermed standses og indeklimaet i boligen forringes og varmeudgifter stiger, med risiko for skimmelsvamp til følge. Det må forventes, at ventilationsanlægget
svagt vil kunne høres, men det understreges kraftigt, at man IKKE må tilstoppe udvendige riste og indvendige indblæsningsdysser, da dette vil påvirke funktionen i
hele boligen.
Hvis det konstateres at der er slukket for ventilationsanlæg, vil følgeskader betragtes
som mislighold. Eneste afvigelse fra dette er, hvis Beredskabsstyrelsen udsender en
alarm. I dette tilfælde slukkes anlægget på eltavlen, hvor der er mærket med ”ventilation”. Ventilations- og varmeanlæg er tilkoblet samme gruppe på HPFI-tavlen.
Service og vedligehold af anlægget varetages af Driften.

Emhætte
Emhætten rengøres med en fugtig klud med opvaskemiddel. Fedtfilteret kan tørres
af med en opvredet klud. For en grundigere rengøring kan fedtfilteret demonteres
og lægges i blød eller sættes i opvaskemaskinen.

Tørretumbler og vaskemaskine
Installeres der tørretumbler i boligen, skal det være en kondenstørretumbler, da der
ikke er installeret aftræk, som kan lede den fugtige luft væk fra huset.
Installeres der vaskemaskine eller kondenstørretumbler skal dette anmeldes via installationsretten.
Anmeldelsesblanket findes på BO-VEST’s hjemmeside.

Opvaskemaskine
Såfremt der monteres opvaskemaskine, er det et krav, at der skal ligge en drypbakke
under opvaskemaskinen.
Installeres der opvaskemaskine, skal dette anmeldes via installationsretten.
Anmeldelsesblanket findes på BO-VEST’s hjemmeside

El
I tilfælde af fejl i elinstallationerne, f.eks. hvis hpfi relæ slår fra, bør du undersøge om
det er dine egne tilsluttede apparater der forsager fejlen.
Dette gøres ved at frakoble dem og herefter tilkoble hpfi relæet. Hvis det stadig slår
fra, kontaktes Driften.
HPFI-afbryderen skal afprøves hver tredje måned ved at trykke på testknappen på
anlægget (fra og til). Det er beboerens ansvar at foretage denne test. Hvis HPFI-relæet ikke kobler ud, skal Driften kontaktes.
Gruppetavle
Hpfi relæ og sikringer er placeret i det indvendige teknikskab ved hoveddøren.
Der skal ikke skiftes sikringer, da der er installeret automatsikringer.

Elmåler
Elmåler er placeret i udvendig teknikboks med adgang fra siden via aftagelig træramme.
Elforbrug kan tilgås/aflæses af beboer via din leverandørs hjemmeside.
Elmåler fjernaflæses flere gange i døgnet af din el leverandør.

Energimåler
Albertslund Forsynings energimåler er placeret i udvendig teknikboks. Denne bliver
fjernaflæst flere gange i døgnet af forsyningen og kan tilgås/aflæses af beboer via
Albertslund Forsynings hjemmeside under Selvbetjening

Belysning
Beboeren skal selv sørge for rengøring af lysarmaturer i og udenfor boligen.

Monteret i væg

Montering af belysningsarmaturer skal udføres iht. foto.
N Klemme
Ledningen på lampen - blå - monteres i denne klemme.
L Klemme (konstant spænding)
Denne klemme anvendes normalt ikke. Hvis den anvendes, lyser lampen konstant.
Jordklemme
Ledningen på lampen er gulgrøn.

Monteret i loft

M1 Klemme (tænding 1)
Ledningen på lampen er brun og monteres enten i M1 eller M2. Dette kommer an
på installationen, og derfor er det nødvendigt at prøve sig frem.
M2 Klemme (tænding 2)
Ledningen på lampen er brun og monteres enten i M1 eller M2. Dette kommer an
på installationen, og derfor er det nødvendigt at prøve sig frem.

Armatur på badeværelse

Spejlarmatur badeværelse
Spejlarmatur i badeværelse aftørres med tør klud.
Der kan ikke skiftes lyskilde i armatur. Hvis spejlarmatur ikke lyser, skal ejendomskontoret kontaktes.

Netværk
Telefon-, Internet- og fjernsynsstik: Opstår der problemer i forbindelse med netværket, kontaktes udbyder.

Udtag ved gulv.

I teknikskab.

Fugtalarm
Der er opsat fugtalarm i bunden af teknikskabet i entréen. Fugtalarmen er en elektronisk melder med indbygget sirene og er placeret, hvor der er risiko for lækage fra
rør og tekniske installationer. Hvis der opstår en lækage, vil fugtalarmen registrere
dette og afgive alarm.
Alarm lyder, når batteriet skal udskiftes. Driften kontaktes ved alle typer alarm.

Røgalarmer (kun i de opdelte boliger)
Røgalarmerne er placeret i opholdsrum/værelser. Den indbyggede lydgiver vil give
konstant lyd fra sig, når detektorens optiske funktion opfatter, at der er opstået en
røgsituation.
• Den grønne lysdiode lyser som indikation på, at detektoren er strømforsynet.
• Den røde lysdiode blinker ca. hvert 40. sekund som bekræftelse på, at detektoren
fungerer.
• Den røde lysdiode blinker hurtigt, når detektoren er i alarmtilstand.
• Den indbyggede lydgiver vil give advarselsbip (ca. hvert 45. sekund), hvis backupbatteriet er svagt. Hvis den bipper i op til 20 på hinanden følgende minutter, er
det tegn på, at batteriet skal udskiftes. Test altid alle detektorer efter batteriskift.
Røgalarmanlægget bør testes af beboeren mindst én gang om måneden.

Udendørs vedligeholdelse
Terrasse (tilkøb)
Terrassen er udført i varmebehandlet træ.
Der må ikke strøs med sand eller salt på træterrassen.
Rengøring udføres med en blød børste og eventuelt algerens.
Behandling?
Levetid, vandret overflade?

Vinduer
Vask og rengøring af ruder, rammer og karme foretages bedst med en blød klud eller
børste samt lunkent vand, tilsat lidt opvaskemiddel eller andet mildt og miljøvenligt
rengøringsmiddel uden slibeeffekt og opløsningsmiddel. Vedligeholdelse af vinduesgrebets bevægelige dele og hængsler udføres af ejendomskontoret.
•
•

Der må ikke klæbes film på den indvendige side af ruderne, da dette kan ødelægge termoruderne.
Der må gerne opsættes gardinstænger og persienner i den indvendige vinduesramme, men der må ikke isættes kroge eller andet i de udvendige alu-lister.

Ovenlys
Vask og rengøring af ruder, rammer og karme foretages bedst med en blød klud eller
børste samt lunkent vand, tilsat lidt opvaskemiddel eller andet mildt og miljøvenligt
rengøringsmiddel uden slibeeffekt og opløsningsmiddel. Vedligeholdelse af vinduesgrebets bevægelige dele og hængsler udføres af ejendomskontoret.

Tagrender
Ejendomskontoret sørger for rensning af disse. Ved tilstopning kontakt Driften.

Plankeværk
Plankeværker er udført i varmebehandlet træ. Denne trætype kræver ingen vedligehold – det er derfor IKKE tilladt at oliere, male eller på anden måde behandle træværket.
Rengøring udføres kun med en blød børste og eventuelt algerens.

Hæk (tilvalg)
Klipning og pasning af hæk foretages af lejer.

Græsplæne
Hvis man ønsker en tæt plæne, er det vigtigt at klippe græsset jævnligt. En klippehøjde på 2,5-3,5 cm er passende. Ved at klippe græsset stimulerer man græssets
vækst, hindrer ukrudtets vækst, og derudover bliver plænen selvforsynende med
gødning, hvis man lader det afklippede græs ligge. For at holde plænen tæt er det en
god idé at efterså en gang om året i april/maj eller august/september.
Hvis man ønsker at fremme artvariationen og biodiversiteten i haven, skal man derimod kun klippe græsset en til to gange om året. Det er vigtigt, at alt afklip fjernes
for at skabe næringsfattige forhold, som fremmer etableringen af urterne. For at give
plads til urterne kan man yderligere lave forstyrrelser i jordoverfladen ved at blotlægge nogle områder og derefter så en frøblanding med både etårige og flerårige
urter.

Fliser
For at undgå̊ snavs, alger og mos anbefales det, at belægningen jævnligt rengøres
med vand og fejning.

Flisefuger
Når fliserne i haven er færdige, vil der ligge grus/stenmel på disse. Beboerne skal selv
med mellemrum fordele grus/stenmel over flisearealet, således at gruset falder ned
mellem fliserne.
For at forebygge uønsket plantevækst i fugerne er det en god idé at feje fliserne med
en stiv kost en gange om ugen. Den bedste effekt opnår man, hvis man fejer i tørt
vejr.
Det er vigtigt at vedligeholde fugerne. Dette gøres ved at efterfylde fugerne et par
gange om året. Først fjernes alt plantevækst i fugerne, derefter hældes en bunke
fugesand ud på terrassen og fordeles rundt med en stiv kost. Det er vigtigt at lade
lidt sand ligge, så regnen kan skylle dette ned i fugerne, og hvis der er brug for det,
kan der efterfyldes efter et stykke tid.
Hvis uønsket plantevækst først har etableret sig, kan man bruge en fugerenser eller
et skuffejern til at fjerne det. Det er bedst at luge, når fugerne er fugtige.

Sokkelrende og flisekant
Beboere skal oprense sokkelrender langs facaden mindst én gang årligt. Genstande,
såsom potteplanter og lignende, må ikke placeres i sokkelrenden, da de i så fald ikke
fungerer optimalt.

Pergola
Glastage renses med rigeligt vand og blød børste. Eventuelt kan der anvendes en
algerens.
Der må ikke anvendes højtryksrenser på taget eller andre bygningsdele.

Låse
Nøgler til boligen kan også bruges til postkassen.
Ønskes flere nøgler til boligen, skal beboeren selv sørge for dette.
Ringeklokke
Ringeklokken er placeret udendørs ved hoveddøren. Selve klokken sidder indendørs
ved hoveddøren.

Teknikboks (udenfor - ved siden af hoveddøren)
Teknikskabet indeholder fjernvarmeopføring og afspærringsventiler, vekslerunit,
ventilationsaggregat samt indsugnings- og afkastventiler, energimåler for fjernvarme samt brugsvand.
Varme- og ventilationsanlægget er indreguleret inden indflytning. Opstår der problemer, kontaktes ejendomskontoret, da det kun er driftspersonalet, der har adgang til
teknikboksen.

