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Generelt om Beboervejledningen 
 
Mappen indeholder instruktioner i, hvordan beboerne betjener og vedligeholder de 
indbyggede komponenter i boligerne, så de kan holde i mange år. 
 
Spørgsmål vedrørende Beboervejledningen bedes rettet til ejendomskontoret.  
 
 
Oversigt - boligtyper 
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INDVENDIGT 

 

Trægulve 
 

Fabrikat Lamelparket. 
 Ask rustic white – Mat hvid lak, 3 stavs 14 x 2266 x 188 mm. 
 
 Gulve er udført med 14 mm lamelparket med klikmontering og med 

varmefordelingsplader. 
 
Indeklima Korrekt indeklima og luftfugtighed er vigtigt for, at trægulvet ikke 

arbejder og forandres mere end normalt. Normal luftfugtighed er 
30-60 %, afhængigt af årstiden. Et fugtmålerkort kan give en indi-
kation af, om indeklimaet er for tørt eller for fugtigt.   

 
 Bemærk, at der er stor forskel på gulves egenskaber, og at træ altid 

vil arbejde i takt med luftfugtigheden. Fugebredden vil således ikke 
altid være den samme, og man må derfor forvente, at der kan opstå 
større fuger end normalt i f.eks. fyringssæsonen, hvor luften typisk 
er tør. Et trægulv vil først være akklimatiseret efter ca. et år.  

 

Gode råd For at skåne trægulvet anbefales det at anvende filtpropper under 
stole- og bordben samt andet inventar, der flyttes rundt i boligen. 
Kontorstole bør udstyres med hjul til trægulve, og det anbefales at 
udlægge akrylplader under dem. 

 

 Vær meget opmærksom på blomsterkrukker, vaser og lignende, 
som placeres direkte på trægulve. Er de ikke helt tætte i bunden, 
bør de anbringes på en opsats, underskål eller lignende, så direkte 
kontakt med gulvet undgås. 

 
 Stop snavset, fugt, skidt m.m., før det når ind på trægulvet, anvend 

derfor måtter ved indgangspartier. Vær opmærksom på, at specielt 
grus og sand slider og skader gulvet. Vær opmærksom på, at latex-
holdige dupper, måttebagsider og sorte gummihjul kan misfarve 
lakken. 

 
 Rumtemperaturen må ikke overstige 27 grader, idet dette vil skade 

gulvet. 
 

 Overbelastning af gulve vil medføre skader på både trægulvet og 
undergulvet. Punktbelastning fra møbler, reoler m.m. må ikke være 
mere end 200 kg pr. m2 gulv.  
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Det betyder, at et stoleben, et bordben, et skabsben, et hjul på en 
kørestol, et sengeben, et reolben og lign. må trykke på gulvet med 
max 200 kg. Såfremt to ben står tæt op ad hinanden skal de betrag-
tes som ét ben og må derfor samlet set højst trykke med 200 kg. 

 

Alt andet inventar, f.eks. et klædeskab på sokkel må maksimalt veje   
150 kg pr/m². 

 

Rengøring Ved daglig rengøring behøver man normalt kun at anvende tørre 
rengøringsmetoder som fejning eller støvsugning. 
 
Ved grundigere rengøring vaskes gulvet med en mikrofibermoppe 
eller en hårdt opvredet klud. Efterlad ikke vand på gulvet. Tilsæt 
evt. vandet lidt gulvvaskemiddel. 
 
En mat overflade kræver mere vedligeholdelse end et gulv med høj 
glans. På en mat overflade ses smuds, fedt og andet mere tydeligt. 
Overfladen vil derfor fremstå mere flammet. 
 

Vedligehold eventuelt gulvet med Tarkett Lak Refresher for at give 
gulvet optimal beskyttelse. Ved periodisk vedligeholdelse anvendes 
Tarketts Proteco lak samt Proteco natura (mat lak).  
 
Ved normalt slid anbefales Tarkett Refresher anvendt ca. én gang 
om året. Anvend ikke Refresher på nylagte gulve.  
 
Der er ingen garanti for, at pletter fjernes ved brug af Tarkett eller 
andre produkter.  

 
Pletguide De lakerede trægulve har en høj resistens mod ridser og pletter. For 

at opnå det bedste resultat skal pletter fjernes, mens de er friske. 
Når pletten er fjernet, tørres efter med rent vand og en hårdt opvre-
det klud.  
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Vægge  

 

Fabrikat  Vægge mellem boliger er udført af betonelementer.  
 

  Boligernes ydervægge er udført med træelementer. 
 
  Indvendige skillevægge i boligerne er udført af gasbeton.    
 
 I køkkener med forsatsvægge er disse udført af gips. 
 
Ophængning Facadevægge er indvendigt udført af Fermacell-plader, og i disse 

kan man skrue direkte med træskrue.  
 
 Der skal anvendes rawlplugs i øvrige vægge, som er lavet af gas-

beton og beton. 
 
 I forsatsgipsvægge i køkkener skal der bruges rawlplugs til gips-

vægge. 
 
Vedligeholdelse Der er ikke monteret skyggeliste mellem vægge og lofter, og der 

kan opstå revner. Tilsvarende kan der opstå hårfine revner i hjørner. 
 
 Opstår der revner, vil de være rent kosmetiske og anbefales af-

hjulpet ved fugning og overmaling ved den almindelige istandsæt-
telse af boligen. Evt. revner afhjælpes ikke ved notering på man-
gellister. 

 
 Evt. revner på gasbetonvæggene vil i byggeriets garantiperiode 

blive udbedret af entreprenøren.  
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Malede vægge og lofter 

 

Fabrikat  Juton A/S 
 
Farveplan Lofter - Jotaproff Projekt 05 -NCS S 0500-N glans 5 
 Vægge - Jotaproff Projekt 05 -NCS S 0500-N glans 10/25 
 Vægge over køkkenbord samt badeværelse - 100 % Akrylmaling, 

glans 25 
 Indfatninger og paneler - Jotaproff træ 15/40/ træværks-

akryl i RAL 9010, glans 40  
 Vinduesplader - Jotaproff træ 15/40/ træværksakryl, RAL 

9010, glans 40 
 
Vedligeholdelse af vægge, lofter, indfatninger og fodpaneler 
 Vægge og lofter vedligeholdes ved minimum afvaskning. Der må 

ikke anvendes rengøringsprodukter, der indeholder ætsende eller 
slibende midler. 

 
 Det anbefales, at rengøringen foretages med universalrengøring 

med efterfølgende afvaskning med rent vand.  
 
 Der er ikke monteret skyggeliste mellem vægge og lofter, hvor der 

kan opstå revner. Tilsvarende kan der i hjørner opstå hårfine rev-
ner. 

 
Revner af denne karakter vil ikke blive afhjulpet, hvis de noteres på 
mangellisten. 
 
Opstår der revner vil de være rent kosmetiske og anbefales afhjul-
pet ved fugning og overmaling ved den almindelige istandsættelse 
af boligen.  
 
Fodpaneler har ved indflytning synlige sømhuller. Ønskes huller 
lukket anbefales de kittet og overmalet med maling, som beskrevet 
ovenfor. 
 

Generelt Malede overflader genopfriskes efter behov. 
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Indvendige trapper 

 
Fabrikat Wood Step. 
 
Vedligeholdelse af malede overflader 
 Malede overflader vedligeholdes minimum ved afvaskning. Der må 

ikke anvendes rengøringsprodukter, der indeholder ætsende eller 
slibende midler. 

 
 Det anbefales, at rengøringen foretages med universalrengøring 

med efterfølgende afvaskning med rent vand.  
 
 Malede overflader genopfriskes efter behov. 
 Malede overflader: Træværksakryl i NCS S-0502-Y, glans 40. 
  

Vedligeholdelse af trætrin og håndliste 
 Trin og håndliste er udført i massiv ask, som er matlakeret. 
 

 Ved daglig rengøring er det normalt kun at anvende tørre rengø-
ringsmetoder, som fejning eller støvsugning. 

 
 Ved grundigere rengøring vaskes fladerne med en mikrofiberklud 

eller en hårdt opvredet klud. Efterlad ikke vand på overfladerne. 
Tilsæt evt. vandet lidt gulvvaskemiddel. 

 
 En mat overflade kræver mere vedligeholdelse end en overflade med 

høj glans. På en mat overflade ses smuds, fedt og andet mere tyde-
ligt. Overfladen vil derfor fremstå mere flammet. 

 
 Vedligehold eventuelt gulvet med Tarkett Lak Refresher for at give 

gulvet optimal beskyttelse. Ved periodisk vedligeholdelse anvendes 
Tarketts Proteco lak samt Proteco natura (mat lak).  

 
 Ved normalt slid anbefales Tarkett Refresher anvendt ca. én gang 

om året. Anvend ikke Refresher på nylagte gulve.  
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Udvendige døre og vinduer 
 
Fabrikat  Velfac Ribo Træ/Alu. 
 

Rengøring ind- og udvendigt 
 Når vinduer og døre består af træ/aluminium, er vedligeholdelsen 

meget begrænset. Den udvendige del af vinduet kan afvaskes et 
par gange om året. Allerbedst er det, hvis det gøres til en vane at 
vaske karm og ramme, når vinduerne pudses. 

 
 Den indvendige del af vinduet/døren kræver som regel ingen pleje 

for at sikre holdbarheden. I de fleste rum vil der dog være behov 
for at fjerne skidt og snavs fra karm og ramme. Rengøringen fore-
tages med klud og mildt ph-neutralt sæbevand. 

 
 Ind- og udvendige hængsler smøres én gang årligt med syrefri 

olie. 
 

Pleje af tætningslister 
Tætningslister kræver ikke vedligehold ud over almindelig rengø-
ring efter behov. Brug en klud med lidt silikoneplejemiddel – så 
forbliver listerne bløde.  
 
Tætningslister må IKKE overmales. 
 

Rengøring af ruder 
Brug en blød børste og en skraber – og anvend mildt sæbevand, 
eventuelt tilsat et afspændingsmiddel, der hindrer dannelse af 
kalkpletter. 

 
Udtræks-/harpiksknopper 

Der kan forekomme knastudtræk, som skyldes, at træ er et leven-
de materiale, der arbejder over året. 
 
Knastudtræk kan afhjælpes på følgende måde: 
• Tag en blød klud, vædet med husholdningssprit og tør med blød 

hånd på udtrækket. Vask efter med rent vand. 
 
Funktion og betjening 

Sidehængte vinduer – Vinduet betjenes med grebet, som aktive-
rer en lukkemekanisme, der gør det muligt at åbne, lukke og sætte 
vinduesramme i ventilationsstilling. 
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Grebet i det sidehængte vindue har forbindelse til en friktions-
bremse, der kan fastholde vinduesrammen i en vilkårlig, åben stil-
ling – dog ikke ved kraftig blæst. Friktionsbremsen aktiveres ved, 
at grebet drejes til lodret stilling, når vinduet er åbnet til det 
punkt, hvor det ønskes fastholdt. 
 
Det kan også vælges at benytte den lille ventilationsstilling ved at 
dreje grebet i lodret stilling, så lukkemekanismen fanger det yder-
ste af de to huller i beslaget, der er placeret i sidekarmen. 
Herved fastholdes rammen samtidig med, at der opstår en luft-
spalte, som tillader en begrænset mængde luft at komme ind ad 
vinduet.  
 
Vær opmærksom på, at det ikke er alle forsikringsselskaber, der 
dækker indbrud, hvis vinduet står i ventilationsstilling. Forhør dig 
hos dit eget forsikringsselskab. 

 
Topstyrede vinduer – Vinduet betjenes med grebet, der aktive-
rer en lukkemekanisme, der gør det muligt at åbne, lukke og sæt-
te vinduesrammen i ventilationsstilling. 
 
Det topstyrede vindue har indbygget en justerbar friktionsbremse i 
beslaget. Den fastholder vinduet i en vilkårlig, åben stilling – dog 
ikke ved kraftig blæst. 
 
Det kan også vælges at benytte den lille ventilationsstilling ved at 
dreje grebet i vandret stilling, så lukkemekanismen fanger det 
yderste af de to huller i beslaget, der er placeret i bundkarmen. 
Herved fastholdes rammen samtidig med, at der opstår en luft-
spalte, som tillader en begrænset mængde luft at komme ind ad 
vinduet. 
 
Vær opmærksom på, at det ikke er alle forsikringsselskaber, der 
dækker indbrud, hvis vinduet står i ventilationsstilling. Forhør dig 
hos dit eget forsikringsselskab. 
 
Hoveddør – Dørgrebet i en Velfac-hoveddør kan aktivere et eller 
tre lukkepunkter – alt efter om døren blot lukkes eller skal låses. 
 
Når døren lukkes, aktiveres et lukkepunkt. For at sikre tæthed skal 
alle dørens tre lukkepunkter aktiveres, hvilket gøres ved at løfte 
dørgrebet op. Dette skal også gøres, inden døren kan låses. 
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Terrassedør – Terrassedøren betjenes med et greb, der aktiverer 
en lukkemekanisme med tre lukkepunkter. 
  

 Grebet har forbindelse til en friktionsbremse, der kan fastholde dø-
ren i en vilkårlig, åben stilling – dog ikke ved kraftig blæst.  

 
 Friktionsbremsen aktiveres ved at dreje grebet nedad til lodret 

stilling, når døren er åbnet til det punkt, hvor den ønskes fast-
holdt. 

 

Generelt  Døre og vinduer, der ikke kører let, skal justeres.  
 
 I garantiperioden skal det påtales på mangellisten for boligen. Ved 

senere behov for justering af vinduer og døre skal ejendomskontoret 
kontaktes.  
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Gummifuger udvendigt ved døre og vinduer 

 

Fabrikat Ljungdahl MS 2002, Modehvid/hvid. 
 

Generelt Der er umiddelbart ingen vedligeholdelse på elastiske fuger ud over, 
at de til stadighed skal holdes under opsyn for fugeslip.  

 
 Hvis fugen slipper, skal det meldes til ejendomskontoret, der sikrer 

udskiftning. 
 
 Snavsede fuger kan afvaskes med almindeligt forekommende ren-

gøringsmidler.  
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Låse 

 

Hoveddør, postkasse og skur  
 

Fabrikat ABUS, Låsesystem Vitess til hoveddør og postkasse.  
 
 Hængelås til skur er Ruko RM2 641. 
 
Ekstra nøgler Låse er med nøgler i system. Ved indflytning udleveres nøglekort, til  

brug for ekstra nøgler, som beboerne selv skal købe.  
 

Vejledning låsecylinder til hoveddør og postkasse 

  ABUS anbefaler, at der smøres med ABUS låsespray mindst én 
gang hvert halve år. 

 
 I vintertiden kan det være en god idé at smøre en ekstra gang for 

at gardere mod tilfrysning af låsen. Dette gælder specielt lås på 
skur og postkasse. Hvis låsen skulle fryse til, kan der med fordel 
bruges isopropylalkohol. Brug aldrig olie, grafit eller fedtstof i cy-
linderen. 

 
Vejledning, hængelås til skur 

  Ruko anbefaler, at hængelåsens nøglehul smøres med Ruko låse-
spray, mens bøjlehullet og bøjlens flade side skal smøres med Ru-
ko låsefedt. 
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Indvendige døre og malede karme 
 

Fabrikat  Safco, glat dør i hvid, karm i hvidmalet fyr med indstikshængsler/ 
almindelige hængsler. 

 
Rengøring Indvendige døre og malede karme rengøres i første omgang 

med hårdt opvredet klud og lunkent vand.  
 
 Efter behov kan de i husholdninger normalt forekommende milde 

rengøringsmidler anvendes. 
 
 Undgå skurepulver og lignende middel med slibende effekt.  
 
 Fedtpletter, skosværte og lignende tørres af med kunststof cleaner. 

Stærkere opløsningsmidler må ikke anvendes. Rengøringsmidler 
må ikke indeholde sprit, opløsningsmidler, klor eller salmiak. Umid-
delbart efter rengøring skal overfladen – uanset anvendte metoder 
– altid tørres af.  

 
 Tape og klistermærker må ikke opsættes på overfladerne. 
 
 Døre til badeværelse skal aftørres efter badning, således at kon-

densvand ikke sætter sig i underkanten af døren. Undersiden og 
oversiden af døren er forseglet fra fabrikken.  
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Køkken 

 

Køkken- og teknikskabe  

 

Fabrikat  HTH, model 2500. 
 Standard - Låger, glat hvid 16 mm plade med melamin, kantet med 

1,3 mm tyk kunststofkant.    
 

Generelt Skabene må IKKE udsættes for vedvarende kontakt med vand. 
Vandstænk m.m. skal straks aftørres. 

 
 Ved opvaskemaskiner skal dampspærre være opsat under bord-

pladen for at dække samlingen mellem kant og spånplade.  
 
 Bordpladen samt tilstødende fronter kan tage skade, hvis opva-

skemaskinen åbnes, før den er færdig, og den varme damp ram-
mer bordplader og låger. 

 
 Kaffemaskiner og andre dampafgivende produkter må IKKE stilles 

under overskabe. Hvis der kommer vanddråber på skabenes over-
flade, skal disse tørres af øjeblikkeligt. 

 
 Undgå at behandle skabene med plejemidler til møbler, da nogle af 

disse midler kan ændre overfladens karakter. Salmiakholdige rengø-
ringsmidler må kun anvendes efter fortynding med vand. 

 
Rengøring af låger 
 Låger, skuffer mv., der er laminatbelagt, har en modstandsdygtig og 

glat overflade. Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en 
ren, hårdt opvredet klud og lunkent vand. Tør efter med en tør klud.  

 
 Fedtpletter, som ikke kan fjernes på denne måde, aftørres med en 

hårdt opvredet klud, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel 
(maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Tør efter med en tør klud.  

 
 Speciel laminatrens kan købes hos nærmeste HTH-forhandler.  

 
Microfiberklude kan ligeledes anvendes ved rengøring af laminat.  
 
Farvede mærker fra sko eller lignende kan forsigtigt fjernes med 
rensebenzin (OBS! Brandfare!). Tør efter med en fugtig klud.  
 
Bemærk! Kamfer (findes i visse håndcremer) kan ødelægge overfla-
den på laminaten.  
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Rengøring af hylder 
Overfladen på hylder består af melamin, som er meget slidstærk. 
Rengøringen foretages med en opvredet klud, tilsat et almindeligt, 
mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand).  
 
Særlig vanskelige pletter kan fjernes forsigtigt med sprit. 
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Køkkenbordplader  

 

Fabrikat HTH 30 mm laminat med retkantede forkant - standard. 
 

Generelt om laminatbordplader  
 Laminatbordplader har en meget slidstærk overflade, som dog kan 

blive ridset, hvis man f.eks. skærer direkte på pladen. Garantien 
dækker ikke, hvis der er opstået skader fra knive eller andre ridsen-
de genstande, f.eks. keramik.  

 
 Ligeledes vil garantien ikke dække, hvis der er brugt skurepulver til 

rengøring af bordpladen. 
 
 Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en hårdt opvre-

det klud, med et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teske-
fuld pr. liter vand).  

 
 Vanskelige pletter kan forsøges fjernet med vand, tilsat klorin i for-

holdet 1 del klorin til 1 del vand - brug alternativt acetone - husk til-
strækkelig udluftning.  

 
 Laminatoverfladen er meget robust, men tåler ikke varmebelast-

ningen fra gryder og pander. Brug derfor ALTID varmeisoleret un-
derlag som frastillingsplads, eller lad gryder og pander køle af på 
komfuret. Vær endvidere opmærksom på køkkenapparater, såsom 
brødristere, kaffemaskiner, el-kedler og lignende, som afgiver me-
get varme.  

 
Brug altid skærebræt, skær aldrig direkte på bordpladen med 
skarpe genstande og knive. Træk aldrig ru eller noprede genstan-
de hen over bordpladen, da dette vil ridse laminatoverfladen. 

 
Rengøring af laminatbelagte overflader 

Bordplader, som er laminatbelagt, har en modstandsdygtig og glat 
overflade. 
 
Den daglige rengøring foretages med koldt eller lunkent vand ved 
at aftørre med en hårdt opvredet, ren klud. Derefter aftørres med 
tør, blød klud. 
 
Fedtpletter, som ikke kan fjernes på ovennævnte måde, aftørres 
med vand, tilsat lidt almindelig mild sæbe, og en hårdt opvredet 
klud. Derefter aftørres der med koldt eller lunkent vand med en 
hårdt opvredet ren klud. Til sidst aftørres med en tør og blød klud.  
 
Farvede mærker kan forsigtigt fjernes med dette produkt og tør-
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res efter med en fugtig klud.  
 
Brug aldrig skurepulver, ståluld eller andre slibende rengørings-
midler til rengøring af laminatpladen. 

 
Fabrikat Tilkøbsmulighed - 30 mm massiv træbordplade i henholdsvis hvid-

olieret eg eller mørk eg med klar olie. 
 

Generelt om træbordplader 
 Bordplade i træ er et meget slidstærkt produkt, der er nemt at 

vedligeholde og som med den rette brug og pleje kan holde sig 
som ny i mange år.  

 
Træoverfladen er meget robust, men tåler ikke varmebelastningen 
fra gryder og pander. Brug derfor ALTID varmeisoleret underlag 
som frastillingsplads, eller lad gryder og pander køle af på komfu-
ret. Vær endvidere opmærksom på køkkenapparater, såsom brød-
ristere, kaffemaskiner, el-kedler og lignende, som afgiver meget 
varme.  
 
Brug altid skærebræt, skær aldrig direkte på bordpladen med 
skarpe genstande og knive. Træk aldrig ru eller noprede genstan-
de hen over bordpladen, da dette vil ridse træoverfladen. 

 
Rengøring og vedligehold af olierede træbordplader 

Oliebehandlede bordplader skal i de første 4-8 uger efterbehandles 
ca. 1 gang ugentligt med rå linolie. Dette gøres lettest ved at påføre 
et tyndt lag olie med klud eller pensel. (OBS! Fare for selvantænding 
af olieklude!) 
 
Fortsæt med behandlingen, indtil bordpladen er helt mættet. Giv 
herefter kun bordpladen olie ca. en gang om måneden. Husk at af-
tørre overskydende olie ca. 20 minutter efter hver behandling. 
 
Rengøring af oliebehandlede bordplader foretages med vand, tilsat 
et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter 
vand) med en blød klud, efterfulgt af en grundig aftørring med en 
tør, blød klud i træets længderetning.  
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Køkkenvask 

 

Fabrikat Juvel K480 med strainer. 
 

Rengøring af køkkenvaske 
Alle typer vaske rengøres dagligt med en hårdt opvredet, ren klud 
og koldt eller lunkent vand, evt. tilsat lidt almindelig mild sæbe. 
Aftørres herefter.  
 
Brug aldrig ståluld, skuresvampe, skurecreme eller lignende, da 
det ridser overfladen. Kemiske afkalkningsmidler kan anvendes 
ved kalkaflejringer, men må aldrig sidde på overfladen i mere end 
tre minutter, idet overfladen ætses mat, og sortfarvning kan op-
stå. 
 

Opvaskemaskine I de fleste boliger er der i køkkenet forberedt for tilslutning af opva-
skemaskine.  

 
I boligtype B2 er der ikke forberedt med installation til opvaske-
maskine. 
 
I vaskeskabet er der afsat vand, afløb og el for tilslutning af opva-
skemaskine.  
 
Kontakt altid ejendomskontoret før opsætning og demontering af 
opvaskemaskine.  
 
Opvaskemaskine må ikke opsættes uden forudgående tilladelse. 
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Køkkenvaskarmatur  

 
Fabrikat Børma Slimline Ceraflex. 
 

Rengøring af køkkenvaskarmatur 
Børma produkter kræver ingen speciel pleje.  
 
Kromoverflader bør renses med en blød klud og et flydende, syre-
frit rengøringsmiddel uden slibemiddel eller med sæbevand.  
 
Mikrofiberklude og andre rengøringssvampe med slibende effekt 
bør ikke anvendes, da det kan skade overfladen.  
 
Kalkrester kan fjernes med almindelig husholdningseddike. Blan-
deforhold 1 del eddike til 4 dele vand. Fjernes efter ca. 10 min. Ef-
terskylles med rigeligt koldt vand.  
 
Hvis du bruger sprayrengøringsmidler, skal du være opmærksom 
på, at rengøringsopløsningen ikke må sprayes direkte på armatu-
rerne, men skal påføres rengøringskluden eller -svamp, da spray-
tågerne trænger ind i åbninger og sprækker i armaturet og kan 
medføre skader. 

 

  
 

      Perlator 
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Perlator, rengøring/udskiftning 

En perlator er en dyse, som er monteret for enden af vandhanens 
tud, dels for at blande vandstrålen med luft og dels for at virke 
vandbesparende.  
 
Der kan være behov for at rense, afkalke eller udskifte perlatoren. 
 
Da der er kalk i brugsvandet vil perlatoren kalke til med tiden, derfor 
bør perlatoren afkalkes i eddike eller lignende efter behov, ca. 1 
gang hvert halve år. 
 
For at demontere perlatoren skrues der med en svensknøgle MOD 
urets retning, og for at genmontere perlatoren skal der skrues 
MED urets retning. 
 
Når perlatoren skal udskiftes, kan en ny afhentes på ejendomskon-
toret. Beboer skifter selv perlator. 
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Bad 
 

Fliser og klinker 

 

Vægfliser Nogle vægge på badeværelset er beklædt med fliser fra gulv til loft.  
 
Bag fliserne er der udført en vandtæt vådrumsmembran, som ikke 
må gennembrydes.  
 
Ønskes stænger til badeforhæng, glasvægge, skabe eller lignende 
opsat/fastgjort i flisevægge, skal ejendomskontoret ansøges herom. 
 
Der må gerne bores/skrues i lofter for f.eks. montage af stang til 
bruseforhæng.  

 
Fabrikat Type RAW Hvid Blank, mat. 148x148mm - standard. 
 Tilkøbsmulighed Antracit Blank, 148x148mm. 
  
Vedligeholdelse Til den almindelige rengøring anbefales universalrengøringsmiddel. 

Brug aldrig ”fede” rengøringsmidler som brun sæbe eller sæbespå-
ner.  

 
 Efter brug af rengøringsmidlet skylles efter med rigeligt vand, og der 

tørres af med en tør, fnugfri klud. 
 
 Følg altid brugsanvisningen for det anvendte rengøringsmiddel 

nøje, da en for koncentreret blanding kan skade fugerne. 
 

Gulv- og sokkelklinker 

 

Fabrikat Gulvklinke (standard): Villeroy & Boch NP 80 148 x148 x 8 mm standard 
hvid. 

 Klinkefuge (standard): Manhattan. 
 Gulvklinke som tilvalg: Type Villeroy & Boch NP 80 148 x148 x 8 mm 

antracitgrå 148x148 x 8. 
  Klinkefuge (for tilvalg antracit) grå fuge.  

 
Vedligeholdelse Til almindelig rengøring vaskes gulvet i rent, varmt vand, evt. tilsat 

universalrengøringsmiddel. Genstridige pletter fjernes med koncen-
treret rengøringsmiddel. 
 
Det anbefales ikke at anvende rengøringsmiddel, indeholdende 
plejemiddel, da dette kun vil opbygge et smudsbindende lag.   
 
Har der været anvendt et vaskemiddel med plejeeffekt, f.eks. 
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brun sæbe eller sæbespåner, kan dette fjernes med grundrens. 
 

 Brug aldrig voks eller andre mættende produkter. 
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Gummifuger på badeværelset 

 

Fabrikat  Lip Manhattan, hvid. 
  Fugning ved overgang gulv og væg i badeværelser og omkring toilet 

og vask. 
   

Generelt Der er umiddelbart ingen vedligeholdelse på elastiske fuger ud over, 
at de til stadighed skal holdes under opsyn for fugeslip.  

 
Hvis fugen slipper, skal det omgående meldes til ejendomskontoret. 
 
Snavsede fuger kan afvaskes med almindeligt forekommende ren-
gøringsmidler.  
 
I baderum, og specielt i brusenichen, skal fugerne aftørres efter 
daglig brug. Dette kan forlænge fugens levetid.  
 
Herudover rengøres fugerne sammen med fliserne. 
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Håndvask 

 

Fabrikat  Laufen Pro-N. 
 

Rengøring af badeværelsesvask 
 Ved normal rengøring bruges almindeligt universalrengøringsmid-

del. Ved kalkaflejringer kan man bruge afkalkningsmiddel, f.eks. 
eddike eller eddikesyre, afhængigt af kalkforhold.  

 
 Der må aldrig bruges rengøringsmidler med slibemidler, hverken 

flydende eller pulver. Der må ikke bruges afløbsrens, der indehol-
der kaustisk soda eller lignende. 

 
Vejledning Ved særlig tilsmudsning kan der anvendes plejesæt til porcelæns-

vaske. Antallet af behandlinger er afhængig af brug samt vandkva-
litet. 
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Håndvaskarmatur 

 
Fabrikat  Børma Ceraflex bluestart. 
 
Generelt Da der er kalk i brugsvandet, vil perlatoren (tuden på blandingsbat-

teriet), kalke til med tiden. Derfor bør perlatoren afkalkes efter be-
hov, ca. 1 gang hvert halve år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Perlator 

 
Perlator, rengøring/udskiftning 

 En perlator er en dyse, monteret for enden af vandhanens tud, 
dels for at blande vandstrålen med luft og dels for at virke vand-
besparende.  

 
 Der kan være behov for at rense, afkalke eller udskifte perlatoren 

i eddike eller lignende. 
 
 Da der er kalk i brugsvandet, vil perlatoren kalke til med tiden. Der-

for bør perlatoren afkalkes efter behov, ca. 1 gang hvert halve år. 
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 For at demontere perlatoren skrues der med en svensknøgle MOD 
urets retning, og for at genmontere perlatoren skal der skrues 
MED urets retning. 

 
Når perlatoren skal udskiftes, kan en ny afhentes på ejendomskon-
toret. Beboer monterer selv perlatoren. 
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Brusearmatur 

 

Fabrikat  Børma Ceratherm 25 - håndbruser Børma idealrain. 
 
Brugervejledning Grebet på højre side, kontrollerer vandstyrken og kan drejes 180°.  
 
 Når det drejes 90° hindrer vandsparefunktionen, at det drejes læn-

gere. Ønskes større vandtryk, holdes knappen nede, mens håndta-
get drejes. 

 
Grebet på venstre side, er markeret med sikkerhedstemperaturen 
40° C, høje temperaturer (RØD) og lave temperaturer (BLÅ). Det-
te bruges til at justere vandtemperaturen. Ønskes temperaturen 
over 40° C trykkes knappen ind, mens grebet drejes MOD uret. 
For temperaturer under 40° C drejes MED uret. 

 
 
Knap til at forøget    Knap til at forøge 
vandtemperaturen >40° C.  Vandtrykket.   

        
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
                              Regulering af temperaturen.  Regulering af vandtrykket. 
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Rengøringsvejledning armaturer 

Forebyg opbygningen af kalkaflejringer ved regelmæssig rengøring 
med almindelig universalrengøring. 
 
Særlige rengøringsmidler er nødvendige for at fjerne kalkaflejrin-
ger.  
 
Ved rengøring af armaturer og brusere skal der dog tages visse 
hensyn. 
 
Der må under ingen omstændigheder benyttes rengøringsmidler, 
der indeholder syre, da disse kan forvolde skader på produktets 
overflade. Der må ikke anvendes fosforsyreholdige midler samt 
midler med klorblegemiddel.  
 
Anvendelse af aggressivt virkende rengøringsmiddel og redskaber 
såsom skuremiddel og skuresvampe er udelukket. 
 
Ved anvendelse af rengøringsmidler på sprayflasker må der aldrig 
sprayes direkte på armatur eller bruser, da rengøringsmidlet kan 
trænge ind i produktet. Spray i stedet først på en klud eller en 
blød svamp. 
 
Efter rengøring bør der altid skylles efter med rigeligt vand, så 
overskydende rester af rengøringsmidlet fjernes. 
 
OBS: Også kropsplejemidler, som flydende sæbe, shampoo og ba-
degelé, kan forårsage skader. Det gælder også her, at der skal 
skyldes efter med vand. 
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Brusesæt  Gummidyser kan gnubbes med hånden, og kalkaflejringerne vil her-
ved løsnes. Ellers kan hovedet afkalkes i en spand med afkalknings-
middel - som til kaffemaskiner. 
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Gulvstående eller væghængt toilet 

 
Fabrikat  Laufen Pro-N. 
 
Generelt Toilettet er med dobbeltskyl. ”Stort skyl” er med ca. 6 liter vand, og 

”lille skyl” er med ca. 3 liter vand. Den reducerede skyllemængde 
”lille skyl” må ikke anvendes generelt, da dette kan medføre tilstop-
ning i afløbssystemet.  

 
 Skyllemængden 3 liter vand, ”lille skyl”, er kun for udskylning af 

urin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                Lille skyl/3 liter.                                            Stort skyl/6 liter. 
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Vedligeholdelse Toilettet har en glaseret overflade, som gør det let at holde rent og 

er modstandsdygtigt over for de fleste kemikalier.  
 
 Gør rent ofte – så bør der ikke opstå rengøringsproblemer.  
 
 Anvend almindelige rengøringsmidler. Rengøringsredskaber, som 

indeholder hårde slibemidler, såsom ståluld og fibersvamp eller lig-
nende, må ikke anvendes. Stærke syrer, f.eks. saltsyre og svovlsyre 
samt stærke alkalier, f.eks. kaustisk soda, bør ikke anvendes. Hvis 
vandet i toilettet løber, skal der hurtigst muligt rettes henvendelse til 
ejendomskontoret. 
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Gulvafløb Gulvafløbet i brusenichen bør renses jævnligt for hår, sæberester, 
skidt mv.  

 
 Træk risten op med en skruetrækker, mønt eller lignende. 
 

 Når risten er afmonteret, kan denne renses med en svamp eller lig-
nende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 

Lineært gulvafløb Lineært gulvafløb i brusenichen bør renses jævnligt for hår, sæbere-
ster, skidt mv. Træk risten op med en skruetrækker, mønt eller lig-
nende.  

 
 Når risten er afmonteret, kan denne renses med en svamp eller lig-

nende. 
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Vaskemaskine og tørretumbler 
Der er forberedt for opsætning af vaskemaskine og tørretumbler i de 
fleste boliger i henholdsvis badeværelse og entré. 
 
Der må kun benyttes kondenstørretumbler. 
 
Tørretumbleren må IKKE tilsluttes ventilationsanlægget.  
 
Der skal rettes henvendelse til ejendomskontoret før opsætning og 
demontering af vaskemaskine og tørretumbler. 
 
Vaskemaskine og tørretumbler må ikke opsættes uden forudgåen-
de tilladelse. 
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Lys bad  

 
Fabrikat Spejlarmatur ”Mirror light luminaire” er LED og har en levetid på 

50.000 timer.  
 

 
 
 

Loftarmatur ”OS0009 Ceiling luminaire” er LED og har en levetid på 
50.000 timer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedligeholdelse af belysningsarmaturer 

Til rengøring må der kun bruges en tør og opløsningsmiddelfri, blød 
klud.  
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Teknik  
 
Ventilationsanlæg  

 

Generelt Boligen ventileres mekanisk via et ventilationsanlæg. Anlægget gen-
bruger varmen fra udsugningsluften i boligen til at opvarme ind-
blæsningsluften. Der udsuges i bad og køkken og indblæses i værel-
ser og opholdsrum.  
 
Ventilationsanlægget er placeret i boligens teknikskakt, i boligens 
kælder, over nedhængt loft i bad eller over nedhængt loft i entré. 
 

Friskluft indtages gennem hætte på tag, og afkast føres over tag til 
afkasthætte. Undtaget herfor er boliger med indtag gennem rist i 
facade på 1. sal på følgende adresser: 
 

 Halbjørnsvej  6-58 
 
Emhætter I Skoleparken er der to løsninger for emhætter. Forskellen er, at 

støjniveauet og udsugningen er en smule anderledes, men begge 
løsninger lever op til krav for udsugning fra emhætter. 

 
I nogle boliger, er der ikke meget støj fra emhætten, når den er 
tændt. Dette er ikke en fejl, men skyldes, at der ikke er placeret en 
motor i selve emhætten.  

 
 På nogle adresser er emhætten tilsluttet ventilationsaggregatet. 

Det betyder, at der er en konstant grundudsugning i emhætten.  
 

Når emhætten tændes, vil anlægget køre op i hastighed, og udsug-
ningen gennem ventilationsanlægget øges.  
 
Indblæsningen i boligen øges ligeledes, når der tændes for emhæt-
ten, og mens emhætten er tændt, vil der komme mere luft fra ind-
blæsningsarmaturerne. Dette kan for nogle føles som træk. 
 
Under brug af emhætten er der balance mellem indblæsning og ud-
sugning i boligen. 
 
Emhætte er tilsluttet ventilationsanlægget på følgende adresser: 
 
Bondehavevej  104-124 
Halbjørnsvej  6-58 
Halbjørnsvej  13-25  Boliger i stuen  
Halbjørnsvej  39-51  Boliger i stuen 



Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe - Afdeling 17 Skoleparken 1 Side 38 af 
5858 

  

 

Halbjørnsvej  65-77   Boliger i stuen 
Josteinsvej  15-41   Boliger i stuen 
Josteinsvej  135-147  Boliger i stuen 
Triumfvej  7-19   Boliger i stuen 
Triumfvej  25-34   Boliger i stuen 
Triumfvej  41 
 
Emhætten er ikke tilsluttet ventilationsanlægget på øvrige adres-
ser.  
 
Det betyder, at emhætten har en indbygget motor, som ikke er 
koblet på boligens ventilationssystem.  
 
Emhætten giver signal til ventilationsanlægget om at tilpasse luft-
mængderne, så der er luftbalance i boligen.  
 
Grundudsugning i køkken sker gennem udsugningsarmatur i køk-
kenet.  

 
Betjening af emhætter   

Foran på emhætten er der 5 knapper. Nedenfor kan du se, hvad      
knapperne betyder. 

 

 

 

1: Tænd/sluk for lys i emhætten. 
2: Tænd emhætte, ventilationsanlægget kører op i hastighed. Anlæg-
get kører ned efter 5-10 minutter. 
3: Timerfunktion. Anlægget kører ned efter 30 minutter. 
4: Timerfunktion. Anlægget kører ned efter 45 minutter. 
5: Timerfunktion. Anlægget kører ned efter 5-10 minutter. 

 

Fugtstyring  Anlægget er ligeledes udstyret med fugtstyring.  
 

Det betyder fx, at når der bades, vil anlægget registrere mere fugt i 
boligen og automatisk køre op i hastighed. 
 
Når anlægget registrerer øget fugt, vil der komme mere luft fra ind-
blæsningsarmaturet, og dette kan, som før beskrevet, føles som 
træk. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 
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Betjeningspanel ventilationsanlæg  

 For boliger på følgende adresser er nedenstående betjeningspanel 
installeret i forbindelse med ventilationsanlægget: 
Halbjørnsvej  65 A – F  
Halbjørnsvej  39 A-51   
Josteinsvej   149-157    
Josteinsvej   135 A-F  
Josteinsvej   115-121  
Josteinsvej   95-101  
Josteinsvej   75-81  
Josteinsvej   55-61 
Josteinsvej   29 A-F  
Josteinsvej   15 A-F 
Josteinsvej   7 A-F 
Josteinsvej   13 A-F 
Josteinsvej   25 A-F 

 
Betjeningspanelet angiver grundindstillingen for ventilationsanlæg-
get og viser driftstilstanden.  
 
Panelet står på den anbefalede indstilling for boligen og bør som 
udgangspunkt ikke justeres.  
 
Betjeningspanelet kan dog benyttes til at ændre grundindstillingen 
af ventilationen. 
 
Trin >0<, >1<, >2<, >3<, og >4< angiver ventilationstrin for an-
lægget med stigende ventilering.  
 
Ved stigende luftfugtighed i boligen kører ventilationsanlægget au-
tomatisk op på Trin >3<. Når fugtigheden falder igen, regulerer 
ventilationsanlægget automatisk ned (som udgangspunkt til Trin 
>1<). 
 
Ved aktivering af emhætten kører indblæsningen op i kapacitet til 
Trin >4<. Når emhætten slukkes, regulerer ventilationsanlægget 
automatisk ned (som udgangspunkt til Trin >1<). 
 
Der er mulighed for at øge luftskiftet i boligen, hvis det ønskes, fx i 
forbindelse med stor personbelastning. Brug da Trin >2< og >3<.  
 
Anlægget vil stadig køre automatisk som beskrevet ovenfor ved 
højere fugtighed eller emhætteaktivering, men vil vende tilbage til 
det indstillede trin.  
 
Skift af ventilationstrin indstilles ved korte tryk på tasten K3. 
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Den grønne lampe lyser ved ét af de fire trin, når anlægget er i 
drift.  
 
Ventilationsanlægget må ikke afbrydes! 

 

Hvis lampen nederst til højre begynder at blinke, betyder dette en 
alarmtilstand. Det betyder typisk, at filteret skal skiftes. Kontakt 
ejendomskontoret for skift af filtre.  
 
OBS! Ved alarmer skal ejendomskontoret kontaktes. 

  
Grundniveauet for fugtstyringen er indstillet til 45 %. Det betyder, 
at ventilationsanlægget kører på Trin >1< ved en relativ luftfugtig-
hed i boligen under 45 %. Ved måling af fugtighed over 45 % regu-
lerer anlægget op til Trin >2<.  
 

For boliger på adresser, som ikke er nævnt ovenfor, er nedenstå-
ende betjeningspanel installeret i forbindelse med ventilationsan-
lægget: 

 
  

 

 

 

 
 

 

 
 
Betjeningspanelet angiver grundindstillingen for ventilationsanlæg-
get og viser driftstilstanden. Panelet står på den anbefalede indstil-
ling for boligen og bør som udgangspunkt ikke justeres. Betje-
ningspanelet kan dog benyttes til ændre grundindstillingen af ven-
tilationen. 
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Trin >0<, >1<, >2<, >3<, og >4< angiver ventilationstrin for an-
lægget med stigende ventilering. Anlægget skal ikke slukkes, og 
både Trin 0 og 1 svarer derfor til den påkrævede grundventilering.  
 
Ved stigende luftfugtighed i boligen kører ventilationsanlægget au-
tomatisk op på Trin >3<. Når fugtigheden falder igen, regulerer 
ventilationsanlægget automatisk ned (som udgangspunkt Trin 
>1<). 
 
Ved aktivering af emhætten kører anlægget op i kapacitet til Trin 
>4< i de boliger, hvor emhætten er tilsluttet ventilationsanlægget 
(se adresseoversigt ovenfor). Når emhætten slukkes, regulerer 
ventilationsanlægget automatisk ned til det indstillede trin (som 
udgangspunkt Trin >1<). 
 
Ved aktivering af emhætten kører indblæsningen op i kapacitet til 
Trin >4< i de boliger, hvor emhætten ikke er tilsluttet ventilations-
anlægget (se adresseoversigt ovenfor). Når emhætten slukkes, re-
gulerer ventilationsanlægget automatisk ned (som udgangspunkt 
Trin >1<). 
 
Der er mulighed for at øge luftskiftet i boligen, hvis det ønskes, fx i 
forbindelse med stor personbelastning. Brug da Trin >2< og >3<. 
Anlægget vil stadig køre automatisk som beskrevet ovenfor, ved 
højere fugtighed eller emhætteaktivering, men vil vende tilbage til 
det indstillede trin. 
 
Den grønne lampe lyser, når anlægget er i drift.  
 
Ventilationsanlægget må ikke afbrydes! 
 

Hvis den røde lampe begynder at blinke, er dette en alarmtilstand. 
Det betyder typisk, at filteret skal skiftes. Kontakt ejendomskonto-
ret for skift af filtre.  
 
OBS! Ved alarmer skal ejendomskontoret kontaktes. 

  
Grundniveauet for fugtstyringen er indstillet til 45 %. Det betyder, 
at ventilationsanlægget kører på Trin >1< ved en relativ luftfugtig-
hed i boligen under 45 %. Ved måling af fugtighed over 45 % regu-
lerer anlægget op på Trin >2<. Såfremt der ønskes et andet grund-
niveau for fugtreguleringen, kan denne indstilles på panelet i inter-
valler af 5 % mellem 15 % og 45 %.  
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Rengøring af ind- og udblæsningsarmaturer 

Rengør armaturerne og evt. væggen omkring armaturerne hver 6. 
måned.  
 
Hvis armaturerne er beskidte, vil dette øge luftstøjen. OBS! Sørg 
for ikke at bevæge de justerbare armaturer under rengøringen, da 
dette vil forårsage ændringer i den luftmængde, der er tilpasset 
boligen.  
 
Ventilationsanlægget filtrerer støv og partikler i luften udefra. Det 
betyder, at luften, som tilføres boligen, er renere end udeluften, så 
længe filtrene i ventilationsanlægget skiftes jævnligt.  
 
Støv omkring indblæsningsventilerne på væg skyldes, at der opstår 
turbulens og statisk elektricitet omkring ventilerne. Støv i boligen 
bliver derfor tiltrukket området omkring ventilerne, hvor det sætter 
sig. Støvet kan let fjernes igen med en støvsuger eller en tør stø-
veklud. 

 
Rengøring af filtrene i aggregatet 

Der er indbygget filteralarm i aggregatet. Den røde lampe på be-
tjeningspanelet vil blinke, når filtrene i anlægget skal skiftes.  
 
Kontakt ejendomskontoret for skift af filtre. 
 
Ejendomskontoret står for årlig udskiftning af filtre og vurdering af 
anvendelse af filtre. Den ½ årlige udskiftning udføres af beboerne 
evt. med hjælp fra ejendomskontoret.  
 
 
OBS! Ved alarmer eller støjgener skal ejendomskontoret 

kontaktes. 

 
Ventilationsanlægget må ikke afbrydes! 
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VVS-installationer 
 

Radiatorvarme  I kælderrum er der radiatorvarme.  
 

Rumtermostat Reguleringen af varmen foregår via termostater på de enkelte radia-
torer. 

 

Gulvvarme på nogle badeværelser 

I boligerne på Halbjørnsvej 6-58 (kun lige numre) er der gulvvarme 
på badeværelset.   

 
 Varmeledninger ligger i betonen ca. 10 cm under gulvet. Der må 

derfor aldrig bores, skrues eller lignende i gulve. 
 

 Ved gulvvarme kommer varmen nedefra, og den fordeles jævnt i 
hele rummet, hvilket giver en mere behagelig og konstant varme.  

 

Gulvvarme i øvrige rum 

 I alle boliger er der gulvvarme, lagt i sporplader, ca. 3 cm under 
gulvet.  

 
 Der må derfor aldrig bores, skrues eller lignende i gulve.   
 
 Ved gulvvarme kommer varmen nedefra, og den fordeles jævnt i 

hele rummet, hvilket giver en mere behagelig og konstant varme.  
 
Gulvvarmestyring/rumtermostat  

 Betjeningspanelet til gulvvarmen er vist på fotos nedenfor. 
 

Reguleringen af gulvvarmen foregår via en rumføler, hvor der på 
denne fremgår et display, som viser den ønskede rumtemperatur 
efter indstilling. 
 
Den temperatur, der vises konstant i displayet, er den temperatur, 
der aktuelt er i rummet. Man kan vælge en anden temperatur ved 
at dreje på hjulet.  
 
Når man har fundet den ønskede temperatur, vil tallet blinke i dis-
playet og derefter skifte tilbage til den aktuelle rumtemperatur.  
 
Den ønskede temperatur er stadig valgt, selv om displayet skifter 
tilbage til den aktuelle rumtemperatur – det vil tage nogle timer, 
før den når op på den ønskede rumtemperatur. 
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Har man valgt en højere rumtemperatur, end der aktuelt er i 
rummet, vil der blive vist en lille trekant i højre hjørne (se foto 1). 
Dette indikerer, at gulvvarmen varmer.  
 
Vises der ikke en trekant i displayet, betyder det, at gulvvarmen 
ikke varmer, og gulvet vil over tid blive koldere. Dette kan opleves 
som fodkoldt. Først når trekanten vises i displayet, varmer gulv-
varmen.  

 

              
Foto 1                      Foto 2 

 

Vises der et udråbstegn i venstre side (se foto 2), betyder det, at 
rumfølerne ikke har kontakt med den enhed, der regulerer varmen 
til rummet. I disse tilfælde kontaktes Ejendomskontoret. 

 

 Ved problemer med gulvvarmestyringen skal ejendomskontoret 
kontaktes. 

 
Begrænsninger for gulvvarme 

Gulvvarme vil ofte opleves som en komfortforbedring, men der er 
nogle begrænsninger ved gulvvarme, som for nogle vil opleves som 
om, at gulvvarmen ikke fungerer. 
 
Når der skal beregnes en varmeeffekt for boliger, benyttes forskelli-
ge forudsætninger. Bl.a. regner man efter, at den udvendige tempe-
ratur er -12 grader. I dette tilfælde skal den indvendige temperatur 
kunne komme op på minimum +20 grader, men man kan ikke altid 
forvente, at gulvvarmen kan levere en rumtemperatur på mere end 
+20 grader, hvis det er hårdt frostvejr udenfor. 

 

Der er også en grænse for, hvor meget varme trægulvet kan tåle. 
Vandet i gulvvarmesystemet må ikke være mere end 27 grader, det 
vil sige, at der forventeligt vil være nogle grader lavere på selve 
gulvoverfladen. 
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Nogle beboere har oplevet kolde områder på gulvet, der kan føles 
som fodkoldt. Forklaringen hertil er, at gulvvarmeslangerne ligger 
med lidt afstand. På nedenstående foto ses de riller, gulvvarmeslan-
gerne ligger i. Den blå markering viser, at der kan være mindre om-
råder, der ikke varmes op grundet afstanden mellem slangerne. Det 
er altså ikke en fejl, at der er områder, som føles koldere. 
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Håndklædetørrer I de fleste badeværelser er der håndklædetørrer.  
 

 For regulering af varmen, drejes der på termostaten.  
 På termostaten er der angivet en række tal, henholdsvis 1-5.  
 
 Disse tal angiver varmereguleringen, det vil sige jo større tal, de-

sto mere varme.    
 

 

 
 

 

 

 

 

Fjernvarmeunit  Er der problemer med en fjernvarmeunit, skal ejendomskontoret 
kontaktes. 
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Teknikskakt I alle boliger er VVS-installationer samlet i en teknikskakt eller de-
potrum med inspektionslåger fra enten bad, entré eller værelse eller 
direkte adgang. 

 
 I teknikskakte og depotrum vil der som udgangspunkt ikke være 

behov for beboerens egen betjening. Dog sidder der fjernvarme-
units, forbrugsmålere og en fugtmelder i disse. 

 
 Forbrugsmålere bliver aflæst elektronisk via Driften. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fugtmelderen afgiver en alarm, hvis der samles vand i skakten. Ved 
alarm skal der lukkes for vand og varme på haner under VVS-unit, 
og ejendomskontoret kontaktes. Strøm til fugtmelder må ikke afbry-
des. 
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El-installationer 

 
Generelt Ved ophængning af reoler, billeder m.m. henledes opmærksomhe-

den på, at der ikke bores under et lampeudtag ved loft eller ved en 
afbryder eller stikkontakt, da ledningsføring til el, typisk går lodret 
herfra og ned til gulv. 

 
 Når der anvendes elektriske apparater, kan der ske et fald i lys-

styrken fra lamperne. Dette er helt normalt og skyldes, at moder-
ne apparater anvender meget strøm. Hvis det føles generende 
med den varierende lysstyrke, kan apparatet tilsluttes en anden 
stikkontakt.  

Stikkontakter 
 

Fabrikat Alle kontakter er af typen FUGA fra Lauritz Knudsen. 
 
Rengøring Til rengøring af stikkontakter, antenne-, telefon- og data-udtag må 

der kun bruges en tør og blød klud. 
  

Tilslutning af antenne/telefon/data i bolig 

 I hver bolig er der opsat mulighed for tilslutning af antennesignal. 
 
 Der er i enkelte boliger tilvalgt ekstra antennestik i soveværelse med 

mulighed for tilslutning af antennesignal. 
 
 I hver bolig er der opsat mulighed for tilslutning af telefon samt da-

ta. 
 
 Information vedrørende tilmelding af ovenstående kan oplyses af 

ejendomskontoret. 
  
 Der er i alle boliger opsat stikkontakt til router samt stikkontakt til 

antenneforstærker. 
  
 I følgende boligtyper er stikkontakt til router og stikkontakt til an-

tenneforstærker, opsat ved gruppetavlen i kælder: 
 A, C, D, F, H, N 
 
 I følgende boligtyper er stikkontakt til router og stikkontakt til an-

tenneforstærker opsat i skakt i boligens gang:  
 E 
 
 I følgende boligtyper er stikkontakt til router og stikkontakt til an-

tenneforstærker opsat i boligens gang ved gruppetavlen: 
 B, J 
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 Der henvises til kort med boligtyper på s.3. 
  

Rengøring Til rengøring af stikkontakter må der kun bruges en tør og blød klud. 
   

Tilslutning af lampe i vægudtag 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

M1 Klemme (tænding 1) 

Ledningen på lampen er brun og monteres enten i M1 eller M2. Det-
te 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. Det-
te kommer an på installationen, og derfor er det nødvendigt at prøve 
sig frem.  
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Røgalarm Der er monteret røgalarm i boligens entré. 
 
Fabrikat Røgalarmen er fra Siemens, model Delta reflex, 230V.  
 
 Enheden er tilsluttet permanent el-forsyning, men har et backup-

batteri, hvis strømmen skulle gå. Batteriet er et 9 V batteri, som 
skal udskiftes, når det signaleres fra røgalarmen ved et optisk og 
akustisk signal (kort signaltone). Hvis dette er tilfældet, skal batte-
riet skiftes inden 30 dage. I denne periode er røgalarmen fuldt 
funktionsdygtig. 

 
Røgalarmens funktion kontrolleres ved at trykke på testknappen i 
mindst 4 sekunder. Herved blinker lysdioden i en fast takt, så 
længe testknappen holdes nede. Ved korrekt funktion afgives 3 
korte signaltoner, som gentages med en pause på ca. 5 sekunder, 
så længe testknappen holdes nede. 
 
Røgalarmen slukker automatisk, når der ingen røg er i målekam-
meret, dvs. den kan ikke slukkes ved manuel betjening. 

 
Rengøring Til rengøring må der kun bruges en tør og opløsningsmiddelfri, 

blød klud. 
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El-tavle   El-tavlen er placeret forskelligt i de enkelte boligtyper:  
 

 Blok A, C, D, F – Tavle er placeret i kælder. 
 Blok B, E, J – Tavle er placeret i gang ved hoveddør. 
 Blok H, N – Tavle er placeret i kælder i teknikrum. 

 
El-tavlen er forsynet med HPFI-afbryder og gruppeafbryder med 
smeltesikringer. Det vil sige, at der skal skiftes sikringer hvis grup-
peafbryderen slår fra og rød diode lyser.  
 
I tilfælde af sikring springer gøres følgende: 
1. Der slukkes på den berørte gruppeafbryder. 
2. Når gruppeafbryder er slukket kan sikringsskuffe udtages og 

sikring skiftes.  
3. Sikringsskuffe genindsættes og gruppeafbryder tændes igen.  

Såfremt sikring springer igen umiddelbart efter udskiftning, skyldes 
det en fejl i den faste installation eller i det tilsluttede elektriske in-
ventar. 

 
 Den pågældende gruppeafbryder skal da afbrydes, og autoriseret el-

installatør eller ejendomskontoret skal tilkaldes. 
 
 HPFI-afbryderen skal kontrolleres én gang om året. Dette sker ved 

at betjene testtrykket på afbryderen.  
 
 El-måler til aflæsning af el-forbruget i lejligheden sidder i facaden 

ved hoveddøren.   
 



Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe - Afdeling 17 Skoleparken 1 Side 52 af 
5858 

  

 

 
 
 
Normal installation er med telefon- og pds-stik til data, placeret un-
der tavlen. 

  

Antenne  

forstærker 
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Belysningsarmatur under køkkenoverskabe i nybyggeri 

Belysning under overskabe er LED-armatur, og ejendommens drift 
står for vedligeholdelse. 

 

 

 
 

 
Belysningsarmatur under køkkenoverskabe – tilkøb i renoverede boliger 

Belysning under overskabe er LED-armatur, og ejendommens drift 
står for vedligeholdelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Rengøring Belysningsarmaturer kan rengøres med en tør klud.  
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Internet, TV og telefoni 
Generelt  Under bebyggelsens renovering vil der i en lang periode være ”gamle” 

boliger, boliger under renovering og nye boliger, der alle skal fungere 
på de samme systemer for internet, TV og telefoni.  

 
Internet  De fleste beboere får internet gennem antenneanlægget.  
 

Det gamle antenneanlæg er ejet af YouSee/TDC, men anlægget er 
åbnet mod andre leverandører af bredbånd, så disse kan levere 
bredbånd gennem antenneanlægget.  
 

Det nye antenneanlæg er ejet af Skoleparken 1, og i første omgang 
bliver det primær kilde for internet til bebyggelsen. Det er ligeledes 
åbent for alle udbydere af bredbånd til at levere til Skoleparken 1’s 
beboere.  
 
Det nye antenneanlæg kan tages i brug fra det øjeblik, hvor du per-
manent flytter tilbage i din bolig.  
 
Hvis du har et internetabonnement, så har du også en router, og det 
er routeren, der styrer adgangen til internettet. Når du flytter tilbage 
til din permanente bolig, skal du blot tilslutte routeren og kort tid ef-
ter start bør der være internetforbindelse.  
 
For god orden skyld bør du med din internetudbyder sikre, at det er 
den korrekte adresse, som du er registreret på.  
 
Det nye Skoleparken 1 er forberedt for et bolignet. Når hele renove-
ringen er færdig, kan Skoleparken 1 eventuelt beslutte sig for en in-
ternetleverandør, der kan levere internet på fordelagtige vilkår via 
bolignettet.  

 

TV   TV kan du se via antenneanlægget eller ved streaming over internet-
tet.  

 
På antenneanlægget kan du se TV med et YouSee abonnement. Ind-
til renoveringen er helt færdig vil det på antenneanlægget alene væ-
re muligt at vælge mellem fuldpakke eller ingen pakke fra YouSee.  
 
Efter renoveringen og det nye antenneanlæg er i drift i hele Skole-
parken, vil det også være muligt at vælge mellem YouSee’s andre 
TV-produkter, der er grundpakke, mellempakke (lille tillægspakke) 
eller bland selv mellem kanalerne.  
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Hvis du ser TV gennem antenneanlægget med YouSee abonnement, 
betaler du til det over huslejen. ABG vil forinden din tilbageflytning 
sørge for, at der er TV i antenneanlægget i din bolig. Du skal således 
blot tilslutte dit fjernsyn til antennestikket.  
 
Ønsker du at tilvælge eller fravælge fuld TV-pakke over antennean-
lægget, kan du finde en blanket hertil på www.abg.dk under blan-
ketter. Du skal vælge blanketten ”Tilmelding og afmelding af TV-
signal for Skoleparken 1”.  
 
Hvis du ser TV via internettet (streaming) har du et login hos en 
streamingtjeneste, og eftersom du burde have internet som beskre-
vet ovenover, burde du også kunne se TV over internettet efter en 
flytning.  

 
Telefoni   Fastnet telefoni, IP-telefoni samt øvrige telefontjenester over nettet 

berøres af ombygningen.  
 

Fastnettelefonen falder helt ud og erstattes af IP-telefoni. Beboere, 
der er afhængige af fastnet telefonen, skal derfor have en IP-
telefon.  
 
IP-telefoni kræver internet, og du skal derfor have et internet abon-
nement. Se under ”Internet” ovenfor. 
 
Når du har et internet abonnement, kan IP-telefonen tilsluttes route-
ren i teknikskabet i datastikket. Stikket i din gamle fastnettelefon 
passer ikke i datstikket på routeren. Du skal derfor have en ny tele-
fon eller et mellemstik. 
 
For tilslutning af én eller flere telefoner kan du bruge vejledningen i 
følgende link:  
 
https://kundeservice.yousee.dk/telefoni/opsaetning/installer-
bredbaandstelefoni/coax  
 
eller du kan kontakte din teleudbyder f.eks. hos YouSee i en butik 
eller hos deres kundeservice på telefon 70 70 40 40.  
 
Du er afhængig af, at telefonen kan stå i nærheden af teknikskabet, 
eller du skal have en trådløs telefon, hvor basen til IP-telefonen kan 
placeres i nærheden af teknikskabet.  
 
Øvrig internettelefoni som Messenger og Skype m.m. burde fungere 
med internetforbindelsen som beskrevet herover.  
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UDVENDIGT 
 

Facader Bebyggelsen har pudsede facader. Der må ikke bores, skrues eller 
på anden måde monteres noget i de udvendige facader. 

 
 Der skal altid søges om tilladelse til montering af overdækning 

og/eller markiser via ejendomskontoret.  
 

Skure og hegn Til boligtype A hører et uisoleret skur, bestående af træskelet, be-
klædt med sortmalede brædder. Der må gerne bores/skrues i træ-
skelet indvendigt i skuret. 

 
Til øvrige boligtyper, med undtagelse af type E 1. sal, H og N, er der 
mulighed for at etablere et uisoleret skur iht. retningslinjer fra ejen-
domskontoret. 
  
Skuret kan anvendes til opbevaring af cykler, havemøbler (dog ikke 
hynder i stof), haveredskaber, værktøj, urtepotter, legetøj/redska-
ber. Ting af organisk materiale (f.eks. stof og pap) anbefales opbe-
varet indendørs. 
 
Der skal altid søges om tilladelse til etablering af skur via ejendoms-
kontoret.  
 
Mellem haverne er der opsat sortmalede træhegn. Der kan afhentes 
maling på ejendomskontoret til maling af skure og hegn.  
 

Altaner Boliger på 1. sal i type E har en altan. Altanpladen er udført i glasfi-
berarmeret beton. 

 

 Ved tilsmudsning forestår ejendomskontoret afrensning. Beboerne 
må ikke afrense altaner med højtryksrenser. 
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Belægning og sokkelrender 

 
Terrasser Ved boliger i stueplan er der på havesiden en terrasse med fliser. 
 Omkring alle boliger på både boligsti og terrasse er der udført tiltag 

til affugtning af sokler med færdige elementer med rist. Fælles for 
alle sokkelbede er, at de kun må dækkes af med riste – der må ikke 
fyldes op eller plantes i sokkelgrøfterne. 

 
 Der skal via administrationen søges om tilladelse til at udføre flere 

belægninger i haven. 
 

Fliser 50 x 50 x 5 cm, almindelige grå affasede fliser. 
 

Sokkelaffugtere  1000x100 mm. 
 
Vedligehold En flisebelægning kræver ingen egentlig vedligeholdelse. Man bør 

dog udføre lidt pleje for at bevare belægningens flotte udseende. 
Almindelig rengøring foretages nemt ved at feje belægningen ren i 
tør tilstand. Belægningens fuger efterses én gang om året og efter-
fyldes med sand efter behov. 

  

Almindeligt snavs og smuds 

 Mange urenheder fjernes nemt fra belægningen ved at feje med 
groft strandsand. Fejes der flere gange, kan også mindre forekom-
ster af alger eller lignende fjernes. 

 
Kalkudblomstring Betonsten er et naturprodukt, som kan danne kalkudblomstringer, 

især når stenene er nye. Normalt forsvinder udblomstringerne efter 
nogen tids påvirkning af vejrlig og almindeligt slid. Udblomstringerne 
kan eventuelt fjernes ved at feje belægningen nogle gange med 
groft strandsand. I svære tilfælde kan kemisk afrensning være nød-
vendig. Anvend velegnede produkter fra faghandelen, f.eks. bygge-
markeder eller trælastforretninger. 

 
Alger og svampe Er fejning med strandsand ikke tilstrækkeligt, kan der anvendes et 

svampedræbende middel fra faghandelen eller en 10 % salmiakop-
løsning. Byggemarkeder og trælastforretninger fører et sortiment af 
algefjernere til betonsten. Følg produktets brugsanvisning. 
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Olie- og 

fedtpletter Olie- og fedtpletter kan fjernes således: Hvis olien stadig er fugtig 
suges den op med papir eller klud. Dæk herefter med et olieabsor-
berende produkt i et døgn. Er oliepletten tør, kan den skrubbes med 
sulfo og skurepulver eller 5 % natriumhydroxid. Forskellige typer 
motorrens kan også bruges. 

 
Rust Let rust vaskes af med 10 % oxalsyre. Dyb rust fjernes med en pa-

sta med lige dele 15 % natriumcitrat og glycerol. Pastaen skal sidde 
på i 2-3 dage. 

 
Højtryksrensning Højtryksrensning af betonsten må ikke finde sted. 
 
 
 
 

 


