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HEJ  
BEBOER! 
Jeg hedder  

Andrea og vil 
guide dig  
igennem  

DIN BEBOER- 
MANUAL .

Orem hil  
estruntio ut  

doluptat.
Litatem qua 

mendam,  
quis sime  
ommolup  

tatur seditia  
ecturecu 
sam eiur.

Andrea
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Velkommen og  
tillykke med din nye 
AKF-bolig
I DIN BEBORMANUAL finder 
du information om vedlige-
holdelse af din bolig, gode råd 
til hvordan bor grønt og 
bæredygtigt, hvordan  
naboskabet kan plejes 
og meget mere.

Hils på vores drifttekniker  
Frederik. Han guider dig  
gennem tekniske emner som 
reparation, vedligeholdelse 
samt service af AKF ejen-
domme, og det er driftsafde- 
lingen, som du 
skal kontakte, 
når du oplever 
driftsproblemer i din 
ejendom…
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Stine er en af vores administratorer, 
hende har du måske mødt til åbent hus. 
Du skal kontakte administrationsafde-
lingen når du har spørgsmål om husleje, 
klager… Ignimus derum audipsa pedissi 
magnis repelecte voloreped eum quibus 
exces nem faceste nis essum voloresci 
cusam il ium recto to volores mincit.

Stine giver  
et godt råd:

Ro ent odit volor 
saperatest estia cus 
di quame vol ecup 

tibusae corit  
accup tatur.
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• Dug på ruden midt på dagen  
• Dårlig, muggen og jordslået lugt  
 boligen 
• Mug og mørke pletter ved vinduer,  
 på badeværelset eller bag store  
 møbler der står op ad en ydervæg. 
 
Kontakt din vicevært, hvis du konstate-
rer et eller flere af tegnene, og de ikke 
forsvinder ved daglig udluftning, regel-
mæssig rengøring og anbefalet inden-
dørstemperatur. 

DER ER  
FOR MEGET 
FUGT, HVIS 

DER ER:
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DAGLIG 
BRUG OG 
VEDLIGE- 
HOLDELSE
At ex exceri dolupta temodis  
simoluptiis modi inum nem 
quam nisi as eatatem cuscita 
ssit perumquis et quati in  
nobitis qui dolut que ma volest 
lam, is di il maio cus cupta  
tinvero quasime nos  
exerio.
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Energi og forbrug

Brugsvand – koldt og varmt:
• Hvordan aflæses vandmåler? 

El:
• Hvordan aflæses elmåler?
• Introduktion til de grønne bobler  
 (mål, tips og tricks)
• Tip: sluk strømmen når du  
 tager væk
• Tip: skift til LED og benyt  
 dagslys 
 
Varme:
• Hvordan aflæses  
 varmemåler?
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AFFALD
Når du sorterer og pakker dit affald 
forsvarligt, giver du verdenen og vores 
skraldemænd de bedst mulige betingel-
ser for at udnytte det som en ressource. 
Vi giver dig nogle tips til, hvordan du kan 
komme i gang med at gøre en forskel for 
klimaet.

• Alt køkkenaffald skal i lukkede  
 affaldsposer inden du smider det ud.  
 Så sørger du for, at affaldet ikke  
 forsvinder ud i naturen.

• Husk, at du kun må smide restaffald i  
 affaldsskakten. Posen skal være lukket,  
 så der ikke ryger affald ud på vej ned.  
 Det skaber lugtgener og et bakterie- 
 fyldt miljø.

• Skarpe og spidse genstande skal  
 pakkes forsvarligt ind inden de  
 smides ud.
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AFFALDSKATEKORI 
Er du i tvivl om, hvilken kategori dit  
affald hører under, kan du altid orien- 
tere dig i affalds-ABC’en. Hver kom-
mune har en, og du kan finde Køben-
havns Kommunes her:  
https://nemaffaldsservice.kk.dk/Af-
faldsABC# 
I ABC’en søges på et stykke affald og du 
vil få et svar på, hvordan det sorteres.

KØKKENKURV OG BIOPOSER 
Hos din kommune kan du bestille en køk-
kenspand designet 
til det organiske 
affald, som bliver 
leveret lige til din 
dør. Det er også her 
eller hos  din lokale 
genbrugsstation, 
hvor du kan få bio-
poser til dit affald.

https://nemaffaldsservice.kk.dk/AffaldsABC# 
https://nemaffaldsservice.kk.dk/AffaldsABC# 
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FLYTTEAFFALD 
Når du flytter, kan du 
have store mængder 
affald. Husk at af-
fald af stor størrelse, 
såsom møbler skal 
afleveres på din gen-
brugsstation eller til 
storskrald. Inden du smider dine ting ud, 
så overvej lige først, om andre evt. kunne 
have glæde af dem. På genbrugsstation-
erne kan du aflevere og hente brugbare 
ting i bytterummene.

 113 skraldebiler tømmer hver 
uge de 250.000 affaldsbeholdere, der 
står i København. Det bliver til 9,5 mio. 
tømninger på et år.

tømninger på et år.
9,5 mio.

TIP: Mindsk  
dit affald ved  

at reparerer og 
købe kvalitet.


