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Data på byggeriet og ejerforhold 

Plejehjemmet Falkenberg er opført i 2010. Plejehjemmet stod færdigt i oktober måned 

hvorefter de første beboere flyttede ind 1. november. 

Falkenberg har to ejere henholdsvis Helsingør Kommune som ejer Centerdelen og 

boligselskabet Boliggården som ejer Boligdelen. 

Boligdelen har 74 boliger, fordelt på seks enheder, med henholdsvis tre i Blok 1 og tre i Blok 

2.  Hver enhed består af 12 – 13 boliger hvoraf de fleste har egen terrasse eller altan.  

Herudover har hver enhed et fællesområde indeholdende køkken, spise- og dagligstue, samt 

stor altan eller terrasse og hver enhed har deres eget vaskeri. 

Enhederne er at betragte som et minisamfund. Hvor beboerne bliver mere eller mindre 

afhængig af hinanden og fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at opstille visse 

almindelige regler, som kan medvirke til at skabe et godt klima blandt beboerne. 

Vi håber, at du vil føle dig godt tilpas her på plejehjemmet Falkenberg i din nye lejlighed og 

det omkringliggende område. 

 

Husorden 

Hvad er en husorden  

En husorden er de fælles regler for ejendommen/plejehjemmet, som beboerne selv kan være 

med til at tilrette. De skal følges af alle, hvis fællesskabet skal fungere godt altså en slags 

leveregler. Mange betragter derfor en husorden som et rimeligt grundlag for et godt socialt 

liv på plejehjemmet, ligesom husreglerne skal være med til at beskytte både beboerne og 

bebyggelsen samt de omkringliggende udendørs arealer. Falkenbergs husorden skal altså 

være med til at gøre plejehjemmet til ”et endnu bedre sted at være”. 

Der står i lejeloven, at udlejer skal sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Der 

står også, at lejeren skal overholde de almindelige ordensregler, som gælder for 

ejendommen. Lejeren skal også sørge for, at reglerne overholdes af andre som får adgang til 

lejligheden. Det er altså lejerens ansvar, at gæster og andre som er på besøg, overholder 

reglerne og ikke generer de øvrige beboere.  

En husorden kan ændres af beboerne, på beboermødet som holdes på plejehjemmet af 

boligselskabet 1 gang om året. På dette årlige møde kan beboerne eller eventuelt deres 

pårørende stille ændringsforslag til husordenen. 

 

Naboskab 

Vi opnår godt naboskab ved at tage hensyn til hinanden. Beboerne her på plejehjemmet er 

lige så bredt sammensat, som beboerne i landets øvrige almene bebyggelser. Derfor er det af 

fælles interesse, at vi sammen sætter fokus på, at skabe et godt klima samt tryghed og 

tilfredshed blandt beboerne. For at kunne fungere godt sammen med vores omkringboende 

naboer, er det vigtigt, at vi hver i sær bestræber os på, at undgå konflikter. 
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Fælles områder 

Ved ophold på fælles områder herunder fælles stue og altan/terrasse, gang og vaskeri 

forventes en hensynsfuld adfærd for at opnå god ro og orden i boligenheden. Såfremt en 

beboers adfærd overskrider en almindelig rimelig adfærd, vil personen blive bedt om at 

forlade fællesområdet og i stedet opholde sig i egen bolig. 

 

Oprydning og rengøring  

Det er vigtigt, at alle beboere efter bedste evne deltager i at holde orden og rent på alle 

fællesområder. Dette gælder både i fællesstuen i forbindelse med spisning, pasning af 

blomster, det at fjerne eget affald samt aviser og blade, og selvfølgelig at være med til at 

fylde og tømme opvaskemaskinen.  

For at sikre fri passage ved brand, må der på det fælles gangareal kun stå mindre møbler i de 

indhak der er nogle få steder. Det øvrige gangareal skal altid holdes frit og ryddeligt. 

I fællesvaskeriet er du som bruger ligeledes ansvarlig for at rydde op efter dig, inden du 

forlader vaskeriet. 

 

Rygning 

Rygning er udelukkende tilladt i egen bolig.  

Hvis du er ryger og/eller dine gæster ryger i din lejlighed, er det vigtigt af hensyn til dine 

naboer, at døren ind til lejligheden altid holdes lukket, både når der ryges og når der ikke 

ryges, for at undgå at røgen fra lejligheden breder sig ud på fællesområderne.  

 

TV og radio  

TV og radio i fællesstuen er til fælles glæde, og det bør prioriteres at anvendelse sker i 

enighed og med omhu, hvorved alle får indflydelse på tænd og sluk, programvalg og 

lydstyrke. Det er derfor vigtigt, at der i hver boligenhed aftales ”spilleregler” for hvornår TV 

og radio henholdsvis tændes, programvalg og lydstyrke.  

Særlige ønsker i forbindelse med tidspunkter, programvalg og lydstyrke, kan kun efterleves 

ved enighed, hvilket kan betyde, at personlige ønsker kun kan opfyldes i egen bolig. 

 

Egen bolig 

Affald  

Al husholdningsaffald skal pakkes ned i lukkede affaldsposer, inden du afleverer det enten i 

affaldsbeholderen i urent depot bagerst i fællesvaskeriet eller i de udendørs nedgravede 

containere. 
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I det urene depot finder du også en beholder til aviser og tidsskrifter samt en til glas. Pap kan 

afleveres i containere i skuret til venstre for de nedgravede containere. 

Kan du ikke selv tømme/aflevere dit affald, vil personalet hjælpe dig en gang om ugen i 

forbindelse med rengøringen i din bolig. 

 

Mærkning på dør 

Hvis du ryger eller hvis du anvender ilt, vil der af sikkerhedsmæssige årsager efter anbefaling 

fra Helsingør Kommune Beredskab, blive sat skilt på din dør.  

 

Støj 

Når du anvender TV, radio, stereoanlæg, musikinstrumenter eller lignende, skal det ske 

under hensyntagen til dine naboer. Ved henvendelse fra dine naboer eller personalet kan det 

blive nødvendigt at lukke vinduer og døre og/eller sænke lydniveauet. 

Anvendelse af elektriske maskiner f.eks. boremaskine bør ske mellem kl. 9 og kl. 18 og efter 

aftale med dine naboer. 

 

Teleslynge 

Der er mulighed for at benytte teleslynge i enhedens fællesstue. 

 

TV – antenne og licens 

I boligen er installeret antennestik (digitalt), som giver mulighed for at se standard kanalerne 

DR1 og DR2, såfremt det er et TV, der kan modtage digitalt signal. 

Hvis du ønsker at kunne se flere programmer skal du tilkøbe disse via en privat udbyder 

f.eks. TDC eller Boxer.  

 

Udluftning 

Der er risiko for fugtdannelse og svampeangreb i bygningen, når der ikke bliver luftet ud. Det 

er skadeligt for dit helbred og ødelægger bygning, træværk og maling. Derfor skal du lufte 

effektivt ud flere gange dagligt i 5-10 minutter ad gangen.  

Hvis du ryger, bør du prioritere udluftning meget højt, da der er stor risiko for, at brandalar-

men i din bolig aktiveres såfremt røgen bliver for tæt ved manglende udluftning.  

Når en brandalarm på plejehjemmet går i gang kommer Helsingør Kommune Beredskab – 

hver gang. Det koster ca. 5.000 kr. for en fejlalarm, denne udgift indregnes i 

fællesudgifterne, der indgår i grundlaget for huslejen. 
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Husdyr 

Hvis du har ønske om at medbringe et enkelt husdyr ved indflytningen på plejehjemmet 

Falkenberg, vil det være muligt såfremt du selv kan varetage den fulde pasning og luftning.  

Husdyret skal som udgangspunkt opholde sig i din bolig, og må kun opholde sig på 

fællesområderne efter aftale med dine naboer og personalet. Det er dit ansvar at sikre, at dit 

husdyr ikke er til gene for de øvrige beboere. 

Du er forsikringsmæssig ansvarlig for dit husdyr, og skal betale erstatning såfremt dit husdyr 

ødelægger værdier hos dine naboer eller i fællesområderne samt på bygningerne. 

 

 

Lovgivning og råderet 

Indendørs – vedligehold mm. 

Lejeren 

Du er som lejer ansvarlig for, at boligen ikke forringes ud over det, der beregnes som 

almindeligt slid og ælde. 

I den periode du bor i din lejlighed på plejehjemmet Falkenberg, er du derfor som 

udgangspunkt ansvarlig for boligens indvendige vedligeholdelse og udgifter i den forbindelse. 

Det vil sige, at hvis du i bo perioden ønsker f.eks. at få malet eller ordnet gulve, kan du 

bestille opgaven via ejendomsfunktionærerne, men du skal selv betale for den ønskede 

vedligeholdelse. Ligeledes vil du kunne få pålagt vedligeholdelse såfremt Boliggården finder 

det nødvendigt for at undgå/begrænse misligholdelse. 

Hvis du fravælger standard farver, i forbindelse med istandsættelse af din bolig, skal du være 

opmærksom på, at der kan komme til at øge udgiften til istandsættelse i forbindelse med 

fraflytning. 

Se Vedligeholdelsesplan for boligen på Plejehjemmet Falkenbergs hjemmeside – 

www.plejehjemmetfalkenberg.dk/Beboere/Indflytning/Boliger. 

 

Boliggården 

Boliggårdens ejendomsfunktionærer udfører mindre vedligeholdelse og nødvendig udskiftning 

af lejlighedens faste inventar og dennes tilbehør, som er installeret af boligselskabet. 

Vedligeholdelse, reparation eller udskiftning foretages, når og i det omfang boligselskabet 

skønner det nødvendigt. Herunder nødvendig udskiftning af ruder, vandhaner, elafbrydere, 

toilet, vask, køleskab med mere, der er installeret af boligselskabet.  

Boligselskabet sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøglebrikker. Ved 

bortkommen nøglebrik eller nøgle til postkasse afholder lejeren alle udgifter. 

Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der 

fremgår af ovenstående. 
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Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren eller dennes repræsentant straks 

meddele skadens omfang til udlejer. Undlades dette, hæfter lejeren for de eventuelle 

merudgifter, som fremkommer på grund af den manglende anmeldelse.  

Ved fraflytning gennemfører boligselskabet en normal istandsættelse, der omfatter maling af 

lejlighedens vægge og lofter. 

Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. 

Ved indflytning er lejligheden altid sat i stand i overensstemmelse med den gældende 

standard i boligselskabet for denne type bolig. Boligen fremtræder med ny istandsatte lofter 

og vægge. 

Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve kan bære præg af almindeligt slid og 

ælde for et lejemål af den pågældende type og alder. 

 

Udendørs – vedligehold mm. 

Terrasse og altan 

Du er som lejer ansvarlig for at vedligeholde din terrasse eller altan, så denne fremstår pæn 

og ryddelig.  

Af hensyn til nedgravede kabler henstilles der til, at der ikke graves omkring terrassen. Det 

anbefales i stedet, at du planter blomster i krukker. Du skal være opmærksom på, at din 

beplantning på terrassen eller altanen ikke må være til gene for dine naboer/underboer.  

 

Planteaffald 

Planteaffald og rest jord må ikke ligge og flyde, men kan afleveres/smides i kompostbunken 

for enden af P-pladsen ud for Blok 1. 

Klipning og anden vedligeholdelse af hækken omkring terrasserne udføres af 

ejendomsfunktionærerne. 

 

Vindafskærmning 

Hvis du har behov for vindafskærmning, ud over det fastmonterede vindhegn af lærketræ, er 

du velkommen til at opsætte fritstående løsninger i stoflignende materialer. Af hensyn til 

helhedsindtrykket af byggeriet, skal farveskalaen være i grå nuancer og højden max. 1.60 

meter. Ligeledes af hensyn til helhedsindtrykket frarådes det, at lukke alle sider på terrasser 

og altaner med vindafskærmning.  

Fastmontering af f.eks. markise, overdækning, vindafskærmning eller andre tiltag på 

bygningen må ikke finde sted.  

Ved fraflytning skal opsat vindafskærmning, ud over det fastmonterede vindhegn af 

lærketræ, fjernes. Såfremt dette ikke sker, vil ejendomsfunktionærerne fjerne det på 

beboerens/boets regning. 
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Antenne og parabol 

Boliggården har opsat fællesantenne på plejehjemmets tag. Derudover må der ikke monteres 

antenne eller parabol på bygningen eller opsættes fritstående antenne eller parabol på 

terrasser eller altaner. 

 

Parkering 

Parkering på plejehjemmets matrikel skal ske inden for markerede båse. 

 

Særlige regler for vedligeholdelse 

På plejehjemmet Falkenberg vil der som udgangspunkt altid blive anvendt standard farver, i 

forbindelse med istandsættelse af boliger. Hvis du ønsker andre farver, skal du være 

opmærksom på, at der kan komme til at øge din udgift til vedligeholdelse samt ved 

istandsættelse i forbindelse med fraflytning. 

 

Forsikring 

Boliggården har tegnet glas og kummeforsikring. Du skal være opmærksom på, at det i den 

forbindelse er meget vigtigt, at ejendomsfunktionærerne straks informeres om skader. 

 

Forbrugsafgifter  

Vand 

Du betaler for vand via din husleje, og modtager derfor ikke en særskilt opkrævning. 

 

Varme 

Ligesom med vand, betaler du for varme via din husleje, og modtager derfor ikke en særskilt 

opkrævning. 

 

El 

Du betaler for dit elforbrug via direkte opkrævning fra leverandøren. Du skal være 

opmærksom på, at leverandøren kan se sig nødsaget til at lukke for strømmen i din bolig, 

såfremt du ikke får betalt din opkrævning rettidigt. 

 

Vinduespudsning  

Via din husleje betaler du for at få pudset vinduer 4 x årligt både inde og ude i din egen bolig 

samt deltager, på lige fod med dine naboer, i betalingen for pudsning af vinduer i 

fællesområder.  
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Indflytning 

Boligens stand 

Når du ved lejemålets begyndelse overtager boligen, vil den generelt være i god og forsvarlig 

stand. Vægge og lofter vil fremtræde ny istandsatte.  

Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve vil kun være istandsat, hvor der efter 

udlejerens skøn har været behov for det. Derfor kan det opleves, at ovennævnte kan bære 

præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder. 

 

Lejekontrakt 

I tilknytning til lejemålets begyndelse skal der senest samme dag, som du flytter ind, 

underskrives lejekontrakt, og i den forbindelse vil du få udleveret vaskekort, nøglebrikker og 

skulle underskrive en kvittering herfor.  

Udlejeren/ejendomsfunktionæren vil samtidig gennemgå boligen for at konstatere om, 

boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard for denne 

type bolig. 

 

Fraflytning 

Syn ved fraflytning 

Ved fraflytning foretages syn af boligselskabets ejendomsfunktionærer. Ved synet udarbejdes 

en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres 

som normal istandsættelse, og hvilke der betragtes som misligholdelse og skal betales af den 

fraflyttende lejer. 

Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren eller dennes repræsentant ved synet. 

Såfremt denne ikke møder op til synet, eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af 

rapporten, sendes rapporten. 

Senest 14 dage efter synsdatoen giver boligselskabet lejeren eller dennes repræsentant 

skriftlig oplysning om anslåede udgift til istandsættelse og lejerens andel heraf, opdelt på 

normal istandsættelse og misligholdelse. Istandsættelse som følge af misligholdelse 

specificeres. 

I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke 

overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift. 

Istandsættelse udføres på boligselskabets foranledning. 

 

Normal istandsættelse ved fraflytning 

Som lejer afholder du udgifterne til normalistandsættelse, men udlejeren overtager gradvist 

denne udgift med 1 % pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør.  
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Når der er gået 8 år og 4 måneder, vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til 

normalistandsættelsen. 

Misligholdelse 

Som lejer afholder du alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.  

Det betragtes som misligholdelse, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som 

følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af dig som lejer, eller 

andre, som du har givet adgang til din bolig. 

 

Rengøring ved fraflytning 

I forbindelse med alle fraflytninger udføres hovedrengøring. Hovedrengøringen betales af 

fraflytter og opkræves af Boliggården via flytteopgørelsen.  

 

Ekstraordinær rengøring 

Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af lejligheden, herunder hårde hvidevarer, 

inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette som misligholdelse. 

 

Undladelse af normal istandsættelse 

Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet 

fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat. 

 


