KÆRE BEBOER
Til lykke med din nye bolig i Boligforeningen Århus Omegn. Vi håber, at du
bliver glad for at bo hos os.
Det er vort mål, at vore boliger er gode og sunde at opholde sig i - og vi håber, at du vil hjælpe os. Derfor har vi udarbejdet denne folder, der indeholder
få og enkle råd om, hvad du kan gøre for at undgå fugt og skimmelsvamp i
din bolig.
Du er altid meget velkommen til at kontakte afdelingens varmemester eller
teknisk afdeling i administrationen på Skanderborgvej, hvis du har spørgsmål.
I beboervejledningen, som du har fået udleveret ved indflytning og som også
findes på vor hjemmeside, kan du finde oplysninger om varmemesterkontorets og administrationens åbningstid.
Med venlig hilsen
Boligforeningen Århus Omegn

DUG PÅ VINDUER

PLACERING AF MØBLER

Dugger dine vinduer? Dug på vinduer er et tegn på for højt fugtniveau i din bolig.

En del af vores boliger er opført på
et tidspunkt, hvor der ikke blev isoleret så godt som i dag. I disse boliger kan væggene være kolde.
Undgå derfor at placere dine møbler helt oppe mod væggen.

For at afhjælpe problemet skal du
optimere den daglige udluftning, se
side 5.
Fortsætter problemer, skal du kontakte din varmemester.

FUGT I BADEVÆRELSE
Når du har været i bad, skal du
skrabe fugt af vægge og gulv.
Er der installeret mekanisk udsugning i din bolig, skal du lukke døren
til badeværelset. Kun på den måde
kan udsugningen fjerne fugten.
Er der ikke mekanisk udsugning i
din bolig, skal du ikke lukke døren
til badeværelset efter bad.

Spørg din varmemester, hvorvidt
din bolig er af denne type.

TØRRING AF TØJ
Du bør så vidt det overhovedet er
muligt undgå at tørre tøj i din bolig.
Benyt i stedet for enten en tørretumbler eller tør dit tøj ude i det fri.
I de fleste af vore afdelinger har vi
fælles vaskerier, som kan benyttes.

DAGLIG UDLUFTNING
Det anbefales, at du laver gennemtræk i din bolig 2-3 gange dagligt i
5-10 minutter ad gangen.
Det kan f.eks. være, når du står op,
når du kommer hjem fra skole eller
arbejde og før du går i seng.
Du kan sagtens lufte ud, når det
regner og om vinteren, når vejret er
dårligt.
Husk at bruge emhætten i køkkenet, når du laver mad og at rengøre
den jævnligt, så filteret ikke er tilstoppet.
Spørg din varmemester, hvis du er i
tvivl om daglig udluftning og rengøring af emhætte.

FRISKLUFTSVENTILER/
AFTRÆK
Det er vigtigt, at du altid holder boligens friskluftsventiler i vægge og
vinduesrammer åbne.
Hold øje med, at aftrækskanaler og
udsugningsventiler ikke er tilstoppede.
Spørg din varmemester, hvis du er i
tvivl om, hvordan du skal forholde
dig.

TEMPERATUR
Det anbefales, at temperaturen holdes på ca. 18-21 grader i alle beboelsesrum.
Er temperaturen på under 14 grader, kan bygningen tage skade. Det
kan give kondens på vægge. f.eks.
bag ved møbler hvor luftcirkulationen ikke er så god - og så opstår
problemerne med fugt og skimmel.
Det er bedre at have fire radiatorer,
der giver en fjerdedel varme hver
frem for én radiator, der skal varme
hele boligen op.

MISFARVNINGER/
SYNLIG SKIMMELVÆKST
Opdager du misfarvninger eller
synlig skimmelvækst i din bolig,
skal du med det samme kontakte
din varmemester.

VANDSKADE
Opdager du en vandskade i din bolig, skal du med det samme kontakte din varmemester.
Sker vandskaden uden for varmemesterens træffetid, skal du kontakte den akut-service, som er i din
afdeling.

KÆLDER
Vær opmærksom på at der kan
være fugtigt i din kælder. Tænk
derfor over, hvilke ting du opbevarer i dit kælderrum.
Undgå at opbevare ting, der er let
modtagelige for fugt og skimmelsvampe - bl.a. papkasser, papir
m.v.
Det anbefales, at du opbevarer dine ting hævet over gulvet, f.eks. på
en europapalle eller i reoler. På
den måde er dine ting sikret, hvis
der skulle være oversvømmelse.

