Indflytning

Velkommen til din nye bolig
Vi håber, du bliver glad for din nye bolig, der ligger i
en boligafdeling administreret af KAB. Det betyder, at
KAB opkræver husleje og står for driften af boligerne.
Din bolig ejes af en almen boligorganisation, hvor du har
mulighed for at få indflydelse ved at deltage i beboerdemokratiet.

gennemgang af din bolig. Det er vigtigt, at du udfylder
listen og afleverer den på dit ejendomskontor senest 14
dage efter, du har overtaget boligen. Det er din garanti
for, at du ikke skal betale for skader, du ikke har lavet.
Listen skal afleveres, også selv om du ikke har noget at
bemærke.

Vi har her i pjecen samlet nogle gode råd og informationer.

Sæt din huslejebetaling på autopilot – tilmeld dig BS
Det er en god idé at tilmelde dig BS (Betalingsservice).
Så bliver din husleje opkrævet automatisk, og du skal
ikke tænke på det hver måned. Du kan tilmelde dig BS
via din netbank/bank med de oplysninger, der står på
girokortet.
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Inden du flytter ind

Lejekontrakt og betaling
Husk at underskrive din lejekontrakt og sende den retur
til KAB. Indbetal også indskud og husleje via girokortet. Du kan først få nøglerne til din bolig, når KAB har
modtaget din underskrevne lejekontrakt og indbetaling
af indskud og husleje.
Overtagelse af løsøre fra den tidligere lejer
Nogle boligorganisationer har besluttet, at du kan overtage løsøre som f.eks. gaskomfur fra den tidligere beboer.
I givet fald skal der udfyldes en såkaldt ejerskabserklæring. Spørg på dit ejendomskontor, om overdragelse af
løsøre er muligt i netop din boligafdeling, og hvordan
det eventuelt gøres.
Vær opmærksom på, at du ikke har pligt til at overtage
noget fra den tidligere beboer.
Nøgler og indflytning
Det er medarbejderne på ejendomskontoret, der udleverer nøgler. Ring til dem og lav en aftale – ellers ringer
de til dig. Se telefonnummeret til ejendomskontoret i
vedlagte brev (det med girokortet). Husk du skal vise
din underskrevne lejekontrakt og en bankkvittering for,
at du har indbetalt leje og depositum, for at kunne få
udleveret nøglerne.
Vi anbefaler, at du har 14 dage, fra du overtager boligen,
til du flytter ind. Ønsker du at flytte ind samme dag, som
du overtager boligen, kan der forekomme istandsættelse
eller udbedring af misligholdelse efter den tidligere beboer. Det kan f.eks. være afslibning og lakering af gulve.
Spørg på dit ejendomskontor, om der skal ske istandsættelse af din bolig, efter du har overtaget den.
Når du flytter ind, foretager ejendommens personale et
indflytningssyn, og du bliver tilbudt en fejl- og mangel-

Husk indboforsikring og røgalarm
Du bør tegne en indboforsikring, der dækker dit private
indbo i tilfælde af tyveri og brand i bolig og kælder. KAB
og boligorganisationen dækker ikke nogen former for
indbo, hvis uheldet er ude.
Vi anbefaler også, at du hænger røgalarmer op.
El-leverandør – frit valg
Når du flytter ind i din bolig, er den tilmeldt et elselskab,
men du er velkommen til at vælge et andet elselskab.
Husk også at aflæse din elmåler, så snart du flytter ind,
og giv besked til elselskabet.
Lån til indskud og mulighed for særlig støtte
Du kan søge kommunen om lån til at betale dit indskud
samt høre om muligheden for støtte til særligt høje boligudgifter. Læs mere på www.borger.dk eller kontakt din
kommune.
De oplysninger, du skal bruge om din bolig, kan du finde
i din lejekontrakt eller på det vedlagte ark til ansøgning
om boligstøtte og indskudslån.
Boligstøtte
Når du bor til leje i en bolig med eget køkken, kan du
måske få boligstøtte som hjælp til at betale huslejen. Gå
ind på www.borger.dk/boligstoette for at ansøge om
boligstøtte og få svar på spørgsmål.

Mens du bor i boligen

Vedligeholdelse af din bolig
Når du bor i en almen bolig, har du ansvaret for at passe
på boligen, så den fremtræder vel vedligeholdt. Der er tre
forskellige vedligeholdelsesordninger.
• A-ordning
• B-ordning
• A-ordning med NI-beløb

Den valgte ordning fremgår af forsiden på vedligeholdelsesreglementet, som du har modtaget. Du kan også
læse mere om ordningen på KAB’s hjemmeside www.
kab-bolig.dk. Kontakt dit ejendomskontor, hvis du har
spørgsmål om vedligeholdelse af din bolig.
Husorden
For at sikre et godt naboskab har alle boligafdelinger en
husorden. Den er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og
godkendt af afdelingens beboere på et afdelingsmøde.
Ønsker du at ændre noget i husordenen for din afdeling,
er du velkommen til at stille forslag til din afdelingsbestyrelse, som viderebringer forslaget til afdelingsmødet.
Spørg, hvordan du gør, på dit ejendomskontor.
Vedtægter
Enhver almen boligorganisation har sine egne vedtægter,
som gælder for alle boligafdelinger under boligorganisationen. Du kan finde vedtægterne for din boligorganisation på KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk, søg på din
afdeling og kig under ’Dokumenter’.

Beboerfortrinsret – fortrinsret til en anden bolig
Du har nu fået en bolig og er automatisk slettet fra ventelisten*. Men måske skal du skrive dig op igen. Hvem ved,
om du på et senere tidspunkt får brug for noget større
eller mindre at bo i? Du kan både skrive dig op på den
interne og den eksterne venteliste. Som beboer har du
fortrinsret til de fleste boliger i forhold til boligsøgende
på den eksterne venteliste. Når du modtager genparten
af din kontrakt, har vi vedlagt et girokort, som du kan
bruge til at skrive dig op på den interne venteliste.
Gældsrådgivningen
Hvis du kommer bagud med din husleje, har vi dygtige folk, der kan hjælpe dig med at få overblik over din
økonomi, lægge et budget og se på dine muligheder for
støtte.
Læs mere og find kontaktoplysninger her:
www.blivboende.dk.

Dine muligheder

At bo alment
Du skal til at flytte ind i en almen boligafdeling. Det betyder, der ikke er nogen, der tjener penge på dig som lejer.
Din husleje bliver fastsat i forhold til omkostningerne i
jeres boligafdeling.
Din mulighed for indflydelse ‒ brug beboerdemokratiet
Når du bor alment, har du og de øvrige beboere indflydelse på forholdene i boligafdelingen. Det sker gennem
beboerdemokratiet. På afdelingsmøder er du er med til
at godkende budgetter og eventuelt regnskaber i afdelingen. Du kan også være med til at bestemme, om I
f.eks. skal have en legeplads i gården, et nyt cykelskur
eller solceller på taget. Hvis du vil, er mulighederne for
indflydelse mange.
Læs mere om beboerdemokrati på www.kab-bolig.dk.
Råderet − du har mulighed for at ændre i din bolig
Måske får du en dag lyst til at sætte et nyt køkken op,
rive en skillevæg ned eller installere en vaskemaskine. Du har mange muligheder. Se de generelle
regler omkring installationsret og råderet på
KAB’s hjemmeside eller spørg på ejendomskontoret. Hver boligafdeling har sit eget
råderetskatalog med muligheder og
regler for netop din bolig.

*Du beholder din opskrivning på den eksterne venteliste,
hvis du har fået en bolig i Den almene Andelsboligforening
Eskemosepark eller i Stenløse-Ølstykke Boligforening. Læs

mere om ventelisterne på www.kab-bolig.dk.

På www.kab-bolig.dk kan du finde flere oplysninger, der kan hjælpe dig som beboer.

Spørgsmål til din lejekontrakt
Har du spørgsmål til din lejekontrakt, kan du kontakte
KAB på 33 63 10 00 eller pr. e-mail: kab@kab-bolig.dk
Her kan du finde flere oplysninger
På KAB’s hjemmeside www.kab-bolig.dk kan du finde
oplysninger om KAB og boligafdelingerne. Hvis din boligorganisation eller boligafdeling har egen hjemmeside,
vil der være et link til denne fra KAB’s hjemmeside.

Vester Voldgade 17 • 1552 København V
Tlf. 33 63 10 00 • www.kab-bolig.dk

Har du spørgsmål?

Brug ejendomskontoret. Medarbejderne her har
stor viden om boligafdelingen og kan også fortælle, hvem du skal henvende dig til i KAB, hvis du
har mere komplicerede spørgsmål.

Vi ønsker dig en rigtig god fremtid i din nye bolig.
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Spørgsmål om din bolig
Praktiske spørgsmål om f.eks. mangler i din bolig eller
evt. anvendelse af egen vaskemaskine, skal besvares af
dit ejendomskontor. Se kontaktoplysninger til ejendomskontoret i vedlagte brev (det med girokortet). Du kan
også søge mere information om din afdeling på www.
kab-bolig.dk/afdelinger.

