
DIN  
BEBOER- 
MANUAL

Tips, tricks  og gode råd til dig, der  bor i en AKF- ejendom
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Tillykke med  
din nye AKF-bolig. 

Jeg håber den vil give 
dig glæde og plads til  

at være dig selv  
i trygge  

omgivelser.

Andrea
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Vedligeholdelse og ibrugtagning  
af din AKF-bolig 8
- Energi og forbrug 8 
- Indeklima 8
- Køkken 8 
- Badeværelse 8 
- Rengøring af boligen 8 
- Røgalarm i boligen 8 
- Boring 8 
- Altan/terrasse/fransk altan 8 
- Opbevaring i trappeopgangen 8
- Betjening af dørtelefon? 8 
- Post 8 
 
En del af AKF-fællesskabet 10
- Den gode nabo 10 
- Fælles arrangementer 10
- Udearealer 10 
 
Alt det praktiske 12
- Har du brug for at kontakte os? 12 
- Afrunding 12
- Ved indflytning 12 
- Ved fraflytning 12

Hej beboer!
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4          Din beboermanual Hej beboer!
Mit navn er Andrea, og jeg vil fortælle dig lidt om, 
hvordan det er at være en del af AKF-fællessk-
abet. Du kan i denne beboermanual finde infor-
mation om vedligeholdelse af din bolig, gode råd 
til hvordan du kan bosætte dig med et grønt sind, 
hvordan naboskabet kan plejes og meget mere 
som jeg sammen med mine kollegaer, Frederik og 
Stine vil guide dig godt igennem.

Frederik er en af vores driftsteknikere 
og du kan møde ham på flere af 
vores ejendomme. Frederik og drift-
steknikerne tager sig af reparation, 
vedligeholdelse samt service af AKF 
ejendomme, og det er driftsafdelingen, 
som du skal kontakte, når du oplever 
driftsproblemer i din ejendom…

Stine er en af vores administratorer, 
hende har du måske mødt til åbent 
hus. Du skal kontakte administration-
safdelingen når du 
har spørgsmål om 
husleje, klager…



VEDLIGE- 
HOLDELSE
OG IBRUG- 
TAGNING

Det skal være nemt for dig at bo i 
en AKF-bolig og vedligeholde dit 
hjem. Derfor finder du på de føl-
gende sider en række gode råd og 
vejledninger, så du nemt og hurtigt 
selv kan løse et problem.

Dolla quunt aspellecto 
maio con rese quos evele-
catqui temporro omni-
me volecus, qui corior as 
dessi dolentiis iur repel-
lacium res eossit prat qui 
dellacitis doluptate prem 
repudame et magnatem 
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