
Medlemsnyt April 2019 

Nyt fra bestyrelsen. 

 

Foråret er kommet – eller ved at komme. 

Dette betyder, at mange lejere modtager forbrugsregnskaber. Et forbrugsregnskab kan godt være svært at 
gennemskue, og derfor så vil jeg opfordre alle lejere til at læse artiklen fra sidste nyhedsblad om 
”begrundet indsigelse”. 

Vi er som tidligere skrevet kommet godt i gang med Lejernes hus, og vi er meget glade og stolte over 
resultatet. Bestyrelsen hører dog gerne om ris og ros, og I som aftager af nyhedsbrevet må derfor meget 
gerne kontakte os herom. 

Endeligt så er bestyrelsen opmærksom på at gøre en indsats for, at få etableret nogle flere 
Beboerrepræsentationer i de private ejendomme. 

Det forholder sig nemlig sådan, at i ejendomme med mindst 6 beboelseslejemål har man ret til at vælge 
beboerrepræsentation. 

I ejendomme med 3-5 beboelseslejemål har lejerne i fællesskab samme beføjelser som 
Beboerrepræsentationen i større ejendomme. I stedet for at vælge en beboerrepræsentation, vælger man 
en talsmand, der repræsenterer lejerne over for udlejeren, og som skal handle i overensstemmelse med 
beboelseslejernes beslutninger. 

Lovgivningen giver lejerne flere rettigheder, når der er oprettet beboerrepræsentation for ejendommen. 

F.eks. får lejerne ret til: 

- At bestemme husorden (Udlejer kan dog modsætte sig, hvis der er væsentlige grunde hertil) 

- At blive orienteret om og drøfte forbedringsarbejder (når det medfører en lejeforhøjelse på over 60 kr. 
set over de sidste 3 år.), samt modtage udbudsmateriale og overslag over forbedringsforhøjelser. 

- At pege på, hvilket håndværksfirma, der deltager i licitation, der skal benyttes, når udlejer afholder en 
sådan. 

Hertil kommer, at de valgte beboerrepræsentanter i forbindelse med lejeforhøjelser, varsling af 
forbedringer og varmeregnskaber, kan kræve dokumentation i form af bilag, samt gøre indsigelse på 
lejernes vegne. 

Beboerrepræsentanterne kan også deltage i syn ved ind- og fraflytning, hvis de inviteres af lejer. 

Beboerrepræsentanterne kan effektivt gøre noget ved ejendommens vedligeholdelsesstand. 

Når der er beboerrepræsentation, kan man også på et beboermøde fastsætte et beløb til 
beboerrepræsentanternes arbejde, som udlejeren skal opkræve sammen med huslejen. 

Lejernes Hus kan bistå med at oprette beboerrepræsentation, herunder udarbejdelse af indkaldelser m.m. 

Bestyrelsen er i samarbejde med sagsbehandlerne i gang med at arrangere et mini kursus for BBR-møder 
for interesserede lejere heri rundt omkring i Landet. Nærmere info vil følge herom på hjemmesiden. 

Endeligt vil jeg slutte af med at oplyse jer om, at nyhedsbrevet fremadrettet, og indtil vi får vores blad på 
benene, udgives ca. hver 2. mdr. I skal huske, at dette alene sendes elektronisk og udgives på vores 
hjemmeside, hvorfor I skal være behjælpelige med at få det omdelt i de større ejendomme, da vi kun 
sender til vores direkte kontaktpersoner. 

 

Godt forår. 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen ved formand Pia Larsen    

 



Når man som lejer er valgt ind i en afdelingsbesty-
relse, så er der visse hverv og opgaver, der skal 
varetages.  

 

Afdelingsbestyrelsens opgaver er grundlæggende 
beskrevet i loven og derfor er det er de samme 
pligter og rettigheder, som gælder for alle afde-
lingsbestyrelser i landet.  

 

Der vil dog altid være stor forskel på de forskellige 
afdelinger, og derfor vil ideer til ændringer og for-
bedringer i afdelingen som regel komme fra afde-
lingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen har indsig-
ten i afdelingens behov og mangler, og derfor er 
det også her at diskussionerne starter, og det er of-
te her, ideer til fremme af afdelingens sociale liv 
fødes og modnes.  

 

Når afdelingsbestyrelsen har besluttet sig for, hvil-
ke målsætninger de vil arbejde hen imod, har afde-
lingen noget at styre efter og kan arbejde mere ef-
fektivt. Ellers kan afdelingsbestyrelsens arbejde 
komme til at bestå i at gennemgå den indkomne 
post og tage stilling til de sager, der tilfældigt duk-
ker op. Når afdelingsbestyrelsen har opstillet nogle 
politiske mål for afdelingen, kan målene diskuteres 
på afdelingsmødet og skabe grundlaget for afdelin-
gens budget fremadrettet. 

 

Afdelingsbestyrelsens opgaver: 

Helt konkret er en af de store opgaver for en afde-
lingsbestyrelse følgende: 

Markvandring  

afdelingens driftsbudget  

Generel målsætning for, hvilken vej man øn-
sker at afdelingen skal udvikle sig. 

 

En gang om året skal der for hver enkelt boligafde-
ling udarbejdes et driftsbudget, hvor administratio-
nen og afdelingsbestyrelsen i fællesskab forsøger 
at forudse, hvor mange penge der skal bruges i det 
kommende år på de mange poster, som indgår i 
driften af en almen boligafdeling. 

 

For at kunne danne sig et overblik over afdelin-
gens stand og kommende vedligeholde/ forbedrin-
ger, planlægges en årlig markvandring sammen 
med boligselskabet, hvor man gennemgår bygnin-
gernes og udearealernes vedligeholdelsestilstand. 

 

På baggrund af markvandringen udarbejdes en 
vedligeholdelsesplan, som indarbejdes i budgettet. 
Det er afdelingsbestyrelsen og i sidste ende afde-
lingsmødet, der beslutter rækkefølgen af vedlige-
holdelses- og fornyelsesarbejderne i afdelingen – 
ikke administrationen eller organisationsbestyrel-
sen. 

  

Resultatet ajourføres i afdelingens 10-års plan for 
planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse. 
Administrationen ajourfører de udgifter, som be-
boerne ikke har indflydelse på, bl.a. kapitaludgif-
ter, ejendomsskatter, pligtmæssige bidrag osv. 
Herefter gennemgås budgetudkastet med afde-
lingsbestyrelsen, som kan fremføre andre aktivite-
ter, som ønskes indarbejdet i budgettet 
(trappevask, beboeraktiviteter, indretning af fæl-
leslokaler og legepladser, affaldshåndtering osv.). 

 

Det endelige budgetforslag færdiggøres, og afde-
lingsbestyrelsen godkender det med de ønskede 
rettelser og forelægger det for afdelingsmødet til 
beboernes godkendelse. Budgettet vedtages med 
simpelt flertal, men 25 procent af de fremmødte 
stemmeberettigede deltagere kan kræve budgettet 
sendt til urafstemning. De 25 procent kan godt i 
vedtægterne sættes lavere (til fx 20 procent), men 
ikke højere. Det er en mindretalsbeskyttelse, 
som viser, hvor stor indflydelse beboerne har på 
budgettet og anvendelsen af midlerne i afdelingen.  

 

Driftsbudgettet forelægges boligorganisationens  

 bestyrelse, som skal godkende det endeligt. På 
baggrund af driftsbudgettet varsler administratio-
nen beboerne om eventuelle huslejestigninger 
med minimum tre måneders varsel. 

 

Beboernes godkendelse af budgettet for det kom-
mende år betyder, at de har en enestående mulig-
hed for at præge udviklingen i afdelingen og  be-
stemme, hvad afdelingens midler skal bruges til og 
i hvilken rækkefølge. 

Afdelingsbestyrelsens opgaver   Artikel 



Iværksættelse af arbejder og aktiviteter i kraft af 
at afdelingsbestyrelsen deltager i den årlige mark-
vandring, får den god indsigt i bygningsvedlige-
holdelsen – både de større arbejder, der vedrører 
den almindelige vedligeholdelse, og arbejder, der 
vedrører den planlagte bygningsvedligeholdelse, 
men også arbejder, der har karakter af modernise-
ringsarbejder og hæver bebyggelsens standard, 
som fx glasinddækning af altaner, nye køkkener, 
bredbånd og lokalt samarbejde. Det er derfor af-
delingsbestyrelsen, der i samarbejde med admini-
strationen foreslår afdelingsmødet, hvilke arbej-
der der bør iværksættes. 

 

Jeg kan derfor ikke understrege nok, hvor vigtigt 
det er, at have en aktiv afdelingsbestyrelse. Afde-
lingens indsigt i sagerne, samt at afdelingsbesty-
relsen sætter sig i beboernes sted, og som lytter til 
beboernes ønsker, er reelt det, der giver indflydel-
se. 

 

Uenighed om budgettet:  

Hvis der opstår uenighed om budgettet imel-
lem afdelingsmødet og administration, skal uenig-
heden indbringes for kommunalbestyrelsen, som 
træffer den endelige afgørelse. 

 

Endeligt så skal afdelingsbestyrelsen skal påse, at 
der er god orden i afdelingen. Det vil sige, at af-
delingsbestyrelsen har pligt til at sørge for, at af-
delingen fremtræder i den orden og pasningstil-
stand, som afdelingsmødet har vedtaget.  

 

Er man i afdelingen ikke tilfredse med ejendoms-
funktionærer eller andet personale, så skal en kla-
ge herover ske direkte til boligorganisationens 
ledelse.  

 

Er der i stedet tale om klage over en nabo/ anden 
lejer, der ikke overholder husordenen, da skal en 
sådan klage viderebringes direkte til administrati-
onen. 

 

ovennævnte bør dog ikke forhindre, at afdelings-
bestyrelsen og ejendomsfunktionærer i fællesskab 
løser småproblemer i det daglige. Her er det en 
god idé at have ejendomsfunktionæren med til 
nogle af afdelingsbestyrelsens møder, hvor man 
som nogle af de første punkter kan drøfte, hvad 
der måtte være af fælles interesse vedrørende den 
daglige drift af boligafdelingen. 

 

Læs med næste gang, for mere information om 
beboernes rettigheder. 

 

 

Skrevet af  

Maria Berth 

Et medlemskab i Lejernes Hus er en for-

sikring  mod urimeligheder ved at bo til 

leje 



”Hurra…… jeg har endelig fundet en ny lejlig-
hed, jeg skal leje.” 

 

”Dejligt, men i forbindelse med din indflytning i 
den nye lejlighed, er der dog lige et par ting, som 
du skal være opmærksom på...” 

 

Hvis din nye udlejer er en såkaldt ”storudlejer”, dvs. 
hvis han/hun udlejer mere end ét lejemål til beboel-
se, når du skriver under på lejekontrakten, skal udle-
jer afholde et indflytningssyn med dig og udlevere 
dig en indflytningsrapport, hvori eventuelle fejl og 
mangler i lejemålet ved indflytningen er noteret.  

Dette skal ske senest 14 dage efter at du har modta-
get nøglerne til dit lejemål. Hvis udlejer indkalder til 
indflytningssyn, er det en god idé at deltage i synet 
således, at du kan reklamere over de eventuelle fejl 
og mangler du ikke vil hæfte for, når/hvis du en dag 
skal fraflytte igen. Såfremt i opnår enighed omkring 
fejl og mangler, er det meget vigtigt, at der udarbej-
des indflytningsrapport, som du skal have udleveret i 
forbindelse med synet. Hvis du måtte opdage yderli-
gere fejl eller mangler efter indflytningssynet og det-
te fortsat er inden for de 14 dage, kan du fremsende 
en ”fejl- og mangelliste” til tillæg til indflytningsrap-
porten. Det er vigtigt at du har en kopi, at den fejl- 
og mangelliste som du sender til din udlejer.  

Skulle din udlejer ikke indkalde til indflytningssyn, 
er der ingen grund til panik. Det betyder nemlig blot, 
at din udlejer mister retten til at fremsætte et fraflyt-
ningskrav, hvis han er ”storudlejer” som tidligere 
beskrevet.  

Hvis din udlejer kun lejer et lejemål ud, da er udlejer 
ikke forpligtet til at afholde indflytningssyn og udle-
verer indflytningsrapport. Da er det meget vigtigt, at 
du så selv søger for, på dokumenteret vis, at frem-
sende din egen indflytningsrapport til din udlejer. 
Dette senest 14 dage efter indflytningen.  

Generelt kan man sige, at hvis der findes fejl og 
mangler f. eks i form af malerpletter på gulvet ved 
indflytningen, og du ikke inden 14 dage efter din 
indflytning, har gjort dokumenteret opmærksom her-
på overfor din udlejer,  så kan du komme til at hæfte 
for en udbedring af malerpletterne, selvom det ikke 
er dine malerpletter, den dag du fraflytter. 

 

Indkaldelse til fraflytningssyn  
Er din udlejer ”storudlejer” skal du indkaldes til fra-
flytningssyn senest 14 dage efter at din udlejer er 
bekendt med din fraflytning/nøgleaflevering, og du 
skal indkaldes med minimum 7 dages varsel.  

Ligesom ved indflytning i din nye lejlighed, skal din 
”tidligere” udlejer efter fraflytningssynet udlevere en 
fraflytningsrapport til dig. Såfremt udlejer ikke udle-
verer fraflytningsrapporten ved synet eller sender 
den til dig med mail/alm. post inden for 14 dage, mi-
ster udlejer muligheden for at stille dig eventuelle 
fraflytningskrav. 

Hvis du bliver indkaldt til fraflytningssyn, skal du 
være særlig opmærksom på ”De 5 gyldne regler”. 
(se næste side) 

Hvis udlejer kun lejer ét lejemål ud, er udlejer ikke 
forpligtet til at indkalde dig til et fraflytningssyn. Til 
gengæld skal han/hun dog reklamere, altså stille fra-
flytningskrav til dig, senest 14 dage efter af du har 
afleveret nøglerne. Gør han ikke det har udlejer li-
geledes her mistet muligheden for at stille fraflyt-
ningskrav. 

Skulle det vise sig, at udlejer har stillet fraflytnings-
kravene korrekt og fulgt reglerne, men du fortsat ik-
ke er enige i de fremsatte krav, er Huslejenævnet den 
myndighed der rettes henvendelse. Huslejenævnet er 
det kommunale tvistløsningsorgan der vurderer kra-
vene både ud fra hvorvidt de overhovedet er beretti-
gede eller ej, men også ud fra om de stillede krav af 
udgifter er for høje. 

 

Er du i tvivl om reglerne eller har andre spørgsmål, 
så kom med til os i Lejernes Hus. Her kan vi rådgive 
omkring situationen.   

 

Skrevet af  

Jan Grabas  

Sagsbehandler i Lejernes Hus 

Indflytning/Fraflytning  
 

Artikel  



Når du skal fraflytte et lejemål, er der 5 ”gyldne” regler du skal være opmærksom på: 

 

1. Lejemålet skal afleveres i samme stand som du har modtaget det i. 

2. Kort før nøgleaflevering gennemfotograferes lejemålet. Desuden kan vidner medtages og bekræfte at 
lejemål er afleveret som billederne viser, billeder skal være taget den dag at du afleverer nøglerne. 

3. Få dokumentation med dato for, at samtlige nøgler til lejemålet er afleveret. 

4. Underskriv ikke fraflytningsrapporten efter synet, hvis der er indhold du ikke forstår eller indhold som 
du ikke er enig i. Underskriv evt. for at du har modtaget rapporten. Det skal ved uenighed – fremgå me-
get tydeligt – at du kun underskriver for modtagelsen af fraflytningsrapporten og altså ikke for indholdet. 

5. Senest 8 dage før fraflytning skal udlejer oplyses om din nye adresse, alternativ oplyses om en adres-
se, hvor du kan modtage post. 

 

Er du i tvivl om noget omkring synet af lejemålet, så kontakt Lejernes Hus. 

Og husk at Lejernes Hus tilbyder deltagelse ved fraflytningssyn. 

 

Skrevet af 

Jan Grabas 

Sagsbehandler i Lejernes Hus 

 

De 5 gyldne råd ved fraflytning 

Lejermøder  

 

Lejernes Hus vil gerne gøre opmærksom på at der vil blive afholdt lejermøder løbende.  

Disse møder vil være for både private og almene lejere, og også til medlemmer og potentielle medlemmer.  

Det første møde er til beboerrepræsentationer i Næstved, og bliver afholdt d. 14. maj på vores Næstved 

kontor.  

 

Har du nogle emner eller byer du gerne vil have at vi laver et sådan arrangement i, så skriv til os på: 

info@lejerneshus.dk  



Hele sagen startede da Kirsten gik til Lejernes Hus, 

grundet manglende afregning af vand. Lejernes Hus 

indledte sagen og vandt i Huslejenævnet.  

Men her skulle Kirstens kvaler ikke ende. I 2016 be-

sluttede hendes udlejer at han ville renovere hendes 

lejemål. Han ville gerne gennemføre en modernise-

ring af køkkenet og nedlægge et værelse, med en 

huslejestigning til følge. Kirsten var ikke interesseret 

i denne renovering, og mente ikke at renoveringen 

ville få lejligheden til at stige i værdi, så hun hen-

vendte sig igen til Lejernes Hus. Udlejeren fasthold-

te at han ville renovere, og i samråd med Lejernes 

Hus valgte Kirsten at indbringe sagen for Husleje-

nævnet. Igen vandt Kirsten og Lejernes Hus sagen.  

Men det endte heller ikke her. I foråret 2017 prøvede 

han igen at gennemtrumfe en renovering. Køkkenet 

skulle igen moderniseres og et værelse skulle ned-

lægges, men denne gang havde udlejer udvidet med, 

at han ville have en udskiftning af vinduer og døre 

med i huslejestigningen han planlagde. Her svarede 

nævnet at han ikke kunne gennemføre renoveringen, 

men at han gerne måtte lade huslejen stige, med 7,20 

%, for anden renovering han havde lavet. 

Desuden påtalte de i kendelsen, at udlejer ikke havde 

afprøvet tidligere dom i retten, og at nævnet derved 

ikke forstod at han prøvede igen. Og at han jo for 7 

år siden blev dømt til selv at betale for døre og vin-

duer, i selvsamme Huslejenævn. 

Efterfølgende tænkte både Lejernes Hus og Kirsten 

at nu må der komme ro på, men nej… Udlejer mente 

nu at han skulle bo i lejligheden, og opsiger Kirsten 

med et års opsigelse! Efter udlejers udtalelse skulle 

han nu skilles og havde derfor brug for lejligheden, 

da den efter ombygning, ville dække hans behov. 

Både Kirsten og Lejernes Hus var opmærksomme 

på, at udlejer havde flere lejemål i udlejers ejendom-

me til rådighed. De havde derved svært ved at se 

nødvendigheden i at det skulle være netop denne lej-

lighed, udlejer ville have.  

Efter en tur i boligretten, hvor Kirsten fik medhold 

og derved vandt retten til at blive boende, har der 

dog været ro.  

Kirsten fortæller, ”Hele denne oplevelse har været 

forfærdelig og lang. Utrygheden i at vente så længe 

på at der kom en afgørelse, har været utrolig hårdt. 

Jeg har jo ikke vist om jeg skulle flytte eller ej, siden 

sept. 17, og fik først min dag i retten i januar i år.” 

Hvordan var det at sidde overfor udlejer i retten? 

”Jo tættere jeg kom på hovedforhandlingen, jo flere 

nerver fik jeg på. Men den advokat Lejernes Hus 

samarbejder med, og hendes fuldmægtig var gode til 

at få ro på. Da udlejer udtalte sig i retten, kunne jeg 

mærke at kampgejsten kom, og så gik det glidende 

derfra”, siger Kirsten. 

Hvordan har sagsgangen været? 

Kirsten udtaler, ”Den har været meget lang. Der har 

været meget ventetid, frem og tilbage fra nævn og 

advokater, og det har nok fyldt mere end sagstiden. 

Desuden har Lejernes Hus sørget for at alt har kørt 

glat, og at jeg har fået en del hjælp i denne sag.  

Så jeg er alt i alt meget tilfreds med den arbejdsind-

sats Lejernes Hus og advokat Maria Berth har lagt i 

sagen” 

Jan Grabas, sagsbehandler i Lejernes Hus siger, ”Det 

hører heldigvis til sjældenhederne, at vi oplever en 

udlejer der er så stædig, og ikke vil rette sig efter 

dommene mod ham. Specielt fordi det jo ikke er gra-

tis, og at han hver gang skal betale med tilbagevir-

kende kraft. Men jeg er glad for at have hjulpet Kir-

sten, igennem dette forløb.”   

 

Skrevet af  

Birthe Søndergaard 

Praktikant i Lejernes Hus 

K 
irsten sidder i sin stue, 

lettet over at hun kan 

blive boende i sin 

lejlighed. Men det har 

også kostet en kamp, som har været 

rigtig hård og lang. 

Lejer i Sorø fik lov at blive i sit lejemål 



Odenseansk lejer fik husleje nedsat. 

Sofie sad en dag og surfede nyheder på nettet. Her 

faldt hun over en artikel omkring for høj husleje, og 

nu næsten et år senere har hun sparet  ca. 19.500 kr. 

om året i husleje. 

Efter at Sofie  havde læst artiklen, var der noget der 

fangede hendes opmærksomhed. Hun havde før 

snakket om, at det var en meget dyr lejlighed, hun 

boede i, men slog det hen med at det jo nok var pri-

sen for en lejlighed i Odense.   

Denne artikel fik hende dog til at kigge nærmere på 

huslejepriserne i omegnen, og her opdagede hun at 

prisen på hendes lejlighed lå noget højere end de an-

dre i samme stand og størrelse. 

Sofie tog derfor kontakt til Lejernes Hus, hvor de 

sammen gennemgik hendes kontrakt.  

Lejernes Hus var enig i Sofies betragtninger, og 

valgte derfor at tage sagen. Sagen endte i husleje-

nævnet, hvor de også var enige. Derfor blev Sofies 

husleje nedsat med næsten 19.500 kr. om året.  

Sofie siger, ”Hvis jeg ikke havde set artiklen, og ikke 

havde undersøgt  andre huslejepriser i nærheden, 

var jeg nok ikke kommet videre. Men heldigvis så 

var  alle enige om at det var en for høj husleje, og 

Lejernes Hus vandt sagen for os i Huslejenævnet.” 

 

” Huslejenævnet har haft en lang sagsbehandlings-

tid på min sag, men til gengæld har Lejernes Hus 

gjort alt arbejdet, med at skrive til udlejer, husleje-

nævn og jeg.  Sagen har gået sin gang stille og ro-

ligt, og jeg har haft stor opbakning fra Lejernes 

Hus.  

”Vi har været rigtig glade for hjælpen. Nu har jeg et 

større rådighedsbeløb, hvilket er kærkomment  når 

man som jeg er under uddannelse, og derfor kun har 

SU. Mange unge ved ikke at de betaler for meget  

eller hvad deres rettigheder er. De tror fejlagtigt at 

det kan gå udover dem hvis de klager, men det er jo 

deres ret” 

 

Skrevet af  

Birthe Søndergaard 

Praktikant i Lejernes Hus 

Tror du også at din husleje er for høj, eller kender 

nogen med en for høj husleje? 

Så kontakt os i Lejernes Hus på  

tlf. nr. 58528988 

 og lad os kigge på det. 

 

Et medlemskab i Lejernes Hus er en forsikring  mod urimeligheder 

ved at bo til leje 



April 2019 
Historier fra hverdagen 

Åbningstider: 
 

Telefon: 5852 8988 

Tirsdag kl. 10 - 14 

Onsdag kl. 10 - 12 

Torsdag kl. 14 - 18 

 

Eller kom og besøg os på et 
af vores kontorer i Slagelse, 

Næstved eller Holbæk 

Næstved 

Riddergade 16, 1., 4700  

Mandag kl. 10 – 13 

Slagelse 

Norgesvej 12, 1., 4200 

Torsdag kl.  14 - 18 

Holbæk  

Amtmandsvej 2, 3. , 4300 

Mandag kl. 16—18 

Lejer havde et depositum på kr. 
18.000,-. Efter fraflytning fik 
lejer et istandsættelseskrav fra 
udlejer på kr. 12.500. Yderligere 
var der opkrævet en ugyldig 
lejestigning. Vi indbragte sagen i 
huslejenævnet, og vandt, hvilket 
betød at lejer skulle have hele sit 
depositum og ugyldig lejestigning 
tilbage, i alt kr. 27.000,-. Der blev 
indgået forlig i sagen og en meget 
tilfreds lejer fik kr. 20.000,-  

Tips: Udlejer skal stille 
fraflytningskrav, senest 14 dage 
efter nøgleafleveringsdato, hvis 
andet ikke er aftalt. 

Fraflytningssag fra Skælskør 

 Står du og skal flytte og er nervøs for regningen? 

Fraflytning er en af de sager der går igen her i Lejernes Hus.  

Men vidste du at kan få hjælp af en sagsbehandler i Lejernes 

Hus? 

Sagsbehandleren rådgiver og vejleder i: 

 Sagsbehandleren gennemgår lejekontrakten og dine 

forpligtigelser 

 Gennemgår hvilken dokumentation du skal sikre dig 

 En vurdering af, hvor meget du skal istandsætte 

 Rådgivning om arbejdets udførsel 

 Rådgivning om brug af håndværkere 

 Evt. deltagelse på syn (se priser på hjemmesiden) 

 

For priser og yderligere information, se vores hjemmeside, 

hvor vi også tilbyder andre tilkøbsmuligheder. 

Eller ring til os og få en snak, og hør om vores tilbud. 

Følg os på facebook: 

https://www.facebook.com/LejernesHus.Danmark/   

Fuld tilbagebetaling af depositum i Svinninge. 

En lejer fra Svinninge meldte sig ind i Lejernes Hus, idet hun ikke var 
tilfreds med den fraflytningsopgørelse som udlejer havde sendt til hende. 
Udlejer havde, efter lejers opfattelse, opkrævet for meget for malerarbej-
det. Lejer havde i den forbindelse, været ude og indhente 3 tilbud fra 3 
forskellige malere som alle var billigere end udlejers krav. Lejer ønskede 
derfor hjælp til at værne om sine rettigheder og ønskede egentlig bare et 
nedslag i prisen, da ”det ikke var pengene med princippet” som lejer 
udtalte. Efter en gennemgang af lejers sag, stod det klart, at udlejer der 
selv havde stået for istandsættelsen have opkrævet for meget i fraflyt-
ningsopgørelsen. Når udlejer selv står for istandsættelsen, skal udlejer 
iagttage visse forpligtelser. Efter sagen havde været i Huslejenævnet, 
fandt Huslejenævnet at lejer skulle have det fulde depositum tilbage, da 
udlejer ikke havde iagttaget sine forpligtelser ved egen-istandsættelse og, 
at udlejer ej heller udarbejdet en indflytningsrapport. 

Meld dig ind i Lejernes Hus til en gennemgang af din fraflytningsopgø-
relse. 

Et godt tip: Husk altid at lave en fejl og mangelliste ved indflytning såle-
des du kan dokumentere lejemålets tilstand ved eventuel fraflytning.  

https://www.facebook.com/LejernesHus.Danmark/

