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Forord 

 

Tillykke med Jeres nye bolig.  

 
Beboermappen skal ses som et redskab til Jer som beboere i lejlighederne Kronhjorten 4-82, 

så det anbefales at I læser den igennem.  

Mappen er fyldt med gode råd og vejledninger omkring de tekniske installationer i boligen.  

 

Beboermappen beskriver hvorledes I vedligeholder lejligheden bedst muligt, samt løser små 

problemer.   

 

Mappen indeholder yderligere information omkring det gældende husordensreglement for 

Kronhjorten 4-82.   

 

Husordenen beskriver de gældende regler for Kronhjorten 4-82, herunder blandt andet 

affaldsordning og regler omkring fællesarealer.  

 

I hvert afsnit, i denne mappe, vil I kunne finde nyttig information om de givne installationer. 
Hver opmærksom på, at en overskrift kan indeholde en underrubrik. I indholdsfortegnelsen vil I 
kunne se oversigten over de forskellige beskrevne elementer i beboermappen.  
 
Kan I ikke finde svar i denne mappe, henvises der til drifts- og vedligeholdelsesvejledninger 
eller Kronhjorten ApS.  

Kronhjorten ApS kan kontaktes i tidsrummet 8.00-15.00 på 98 37 98 37. Udenfor dette tidsrum 

skal der rettes henvendelse til Døgnvagt se pkt. 1.1. Der gøres opmærksom på, at der kun må 

rettes henvendelse til Døgnvagt ved akutte situationer se pkt. 1.1. 

  



   KRONHJORTEN 4-82    

 

 Side 3 af 40 

Indholdsfortegnelse 
1 HUSORDEN ........................................................................................................................................................ 6 

1.1 SKADER PÅ OG VED EJENDOMMEN .......................................................................................................... 6 

1.2 VANDSPILD ................................................................................................................................................ 6 

1.3 FÆLLESAREALER, ALTANER M.M. .............................................................................................................. 6 

1.4 HUSHOLDNINGSAFFALD ............................................................................................................................ 7 

1.5 GLAS OG FLASKER ...................................................................................................................................... 7 

1.6 AVISER, BLADE, REKLAMER OG ANDET RENT PAP OG PAPIR .................................................................... 7 

1.7 PLASTIK OG METALEMBALLAGE ................................................................................................................ 7 

1.8 RØDE MILJØKASSER ................................................................................................................................... 7 

1.9 ANDET AFFALD........................................................................................................................................... 7 

1.10 SYNLIGE ANTENNER MV. ........................................................................................................................... 8 

1.11 LEG OG OPHOLD ........................................................................................................................................ 8 

1.12 STØJENDE ADFÆRD ................................................................................................................................... 8 

1.13 HAVER, ALTANER, TERRASSER M.V. .......................................................................................................... 8 

1.14 FILT PÅ MØBLER ........................................................................................................................................ 9 

1.15 UDLUFTNING ............................................................................................................................................. 9 

1.16 RYGNING .................................................................................................................................................... 9 

1.17 HUSDYR ...................................................................................................................................................... 9 

1.18 PARKERING .............................................................................................................................................. 10 

1.19 CYKELPARKERING .................................................................................................................................... 10 

1.20 HUSORDENSOVERTRÆDELSER ................................................................................................................ 10 

2 GODE DRIFTRUTINER ....................................................................................................................................... 10 

2.1 VINDUER: ................................................................................................................................................. 10 

2.1.1 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF VINDUER: .......................................................................... 10 

2.2 UDVENDIGE DØRE: .................................................................................................................................. 11 

3 ADGANGSFORHOLD ......................................................................................................................................... 11 

3.1 ADGANGSFORHOLD ................................................................................................................................. 11 

4 TRÆGULVE: ...................................................................................................................................................... 12 

4.1 KONSTRUKTIV VEDLIGEHOLDELSE: .......................................................................................................... 12 

5 RENGØRING AF MALEDE OVERFLADER ........................................................................................................... 13 

5.1 TØR RENGØRING: .................................................................................................................................... 13 



   KRONHJORTEN 4-82    

 

 Side 4 af 40 

5.2 VÅD RENGØRING: .................................................................................................................................... 13 

6 FARVEKODER PÅ MALEDE OVERFLADER: ........................................................................................................ 14 

6.1 BYGGERIETS OPRINDELIGE FARVEKODER................................................................................................ 14 

7 VÆGOVERFLADER OG OPHÆNGNING: ............................................................................................................ 14 

7.1 VÆGGE I BOLIGER: ................................................................................................................................... 14 

7.2 HVAD SKAL DU PASSE PÅ? ....................................................................................................................... 14 

7.3 LOFTER I BOLIGER: ................................................................................................................................... 15 

8 INDVENDIGE DØRE: ......................................................................................................................................... 16 

8.1 VEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLD: ........................................................................................................... 16 

8.1.1 TAPE, KLISTERMÆRKER OSV. ........................................................................................................... 16 

8.1.2 OPHÆNGNING PÅ DØRE .................................................................................................................. 17 

9 BADEVÆRELSER: .............................................................................................................................................. 17 

9.1 FLISER:...................................................................................................................................................... 17 

9.2 TOILET: ..................................................................................................................................................... 18 

9.3 SPEJL: ....................................................................................................................................................... 18 

9.4 BORDPLADE OG HÅNDVASK: ................................................................................................................... 19 

9.5 SKABE UNDER VASK: ................................................................................................................................ 19 

9.6 BRUSESÆT: .............................................................................................................................................. 20 

9.7 SPOTS: ...................................................................................................................................................... 20 

9.8 GULVAFLØB/UNIDRAIN: .......................................................................................................................... 21 

9.9 VANDLÅS .................................................................................................................................................. 21 

10 KØKKEN OG GARDEROBESKABE: ................................................................................................................. 22 

10.1 KØKKENBORDPLADE: ............................................................................................................................... 22 

10.2 SKABSOVERFLADER: ................................................................................................................................ 23 

10.3 KØKKENVASK: .......................................................................................................................................... 23 

10.4 SKAB UNDER VASK: .................................................................................................................................. 24 

10.5 HÆNGSEL I KØKKENLÅGE: ....................................................................................................................... 24 

10.6 GARDEROBESKABE: ................................................................................................................................. 25 

11 HÅRDE HVIDEVARER: ................................................................................................................................... 26 

11.1 KØLESKAB: ............................................................................................................................................... 26 

11.2 OPVASKEMASKINE: .................................................................................................................................. 26 

11.3 OVN:......................................................................................................................................................... 27 



   KRONHJORTEN 4-82    

 

 Side 5 af 40 

11.4 KOGEPLADE: ............................................................................................................................................ 27 

11.5 EMHÆTTE: ............................................................................................................................................... 28 

11.6 VASKEMASKINE OG TØRRETUMBLER: ..................................................................................................... 29 

12 LAMPER OG LYSKILDER ................................................................................................................................ 29 

13 EL-INSTALLATIONER ..................................................................................................................................... 30 

13.1 ELTAVLE: .................................................................................................................................................. 30 

13.2 ELMÅLER: ................................................................................................................................................. 31 

13.3 RØGALARM .............................................................................................................................................. 32 

13.3.1 BRUG AF RØGALARMEN: ................................................................................................................. 32 

13.3.2 FUNKTIONSTEST: ............................................................................................................................. 32 

13.3.3 VEDLIGEHOLD: ................................................................................................................................. 33 

14 VAND OG VARME ........................................................................................................................................ 34 

14.1 VARMEANLÆG ......................................................................................................................................... 34 

14.1.1 RENGØRING AF RADIATOR .............................................................................................................. 35 

14.2 VARMEMÅLER OG VANDMÅLER ............................................................................................................. 35 

14.2.1 RENGØRING ..................................................................................................................................... 35 

15 GENVEKS-VENTILLATIONSANLÆG: .............................................................................................................. 36 

16 TV & INTERNET: ........................................................................................................................................... 37 

16.1 TV/INTERNET ........................................................................................................................................... 37 

17 UNDGÅ FUGTSKADER: ................................................................................................................................. 38 

18 PLACERING AF AFFALD TIL AFHENTNING .................................................................................................... 39 

19 BRUGERMANUALER / VEDLIGEHOLDELSESMANUALER .............................................................................. 40 

  



   KRONHJORTEN 4-82    

 

 Side 6 af 40 

1 HUSORDEN 

UDLEJNINGSBOLIGERNE I KRONHJORTEN 4-82 

Vi byder dig velkommen som lejer i Kronhjorten 4-82. Et godt og trivselsfremmende miljø er meget 
værd. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis vi alle erkender, at det er nødvendigt at tage hensyn til 
hinanden. 

For at sikre, at de praktiske ting fungerer i det daglige, og for at tilsikre bedst muligt miljø for den 
enkelte lejer, har udlejer fastlagt regler, anvisninger og henstillinger, der følger af nærværende hus-
orden, og gælder for alle lejere. Der henvises i øvrigt også til lejekontrakten samt til lejelovens al-
mindelige bestemmelser.  

Arbejd aktivt med på, at der er pænt, rent og rart at bo Kronhjorten 4-82! 

1.1 SKADER PÅ OG VED EJENDOMMEN 

Lejer skal straks foretage anmeldelse til Kronhjorten ApS, såfremt der sker skader på bygning, 
cykelstativer, installationer, ledninger m.v., så nødvendig udbedring hurtigst muligt kan foretages. 

Opstår der akut skade uden for normal åbningstid, og Kronhjorten ApS ikke kan træffes, kan man 
kontakte Aamann & Fischer (El) på tlf. 98 37 84 77 eller Støvring VVS – Bo tlf. 98 37 10 04. Bemærk, 
at skaden skal være akut. 

1.2 VANDSPILD 

Vandspild skal undgås bedst muligt. Sørg altid for, at toilet og vandhaner ikke løber. Der må ikke 
smides noget i toiletkummen, der kan stoppe afløbet. Lejer har i øvrigt selv alene ansvaret for ud-
skiftning af defekte pakninger på vandhaner m.v. Lejer har selv en økonomisk interesse og fordel i, at 
forbruget holdes på så lavt et niveau som muligt, idet lejer selv betaler for alle forbrugsudgifter til vand- 
og kloak m.v. via de opsatte forbrugsmålere. 

1.3 FÆLLESAREALER, ALTANER M.M. 

Der må ikke henstå løse genstande på ejendommens fællesområder (trappeopgange, svalegange 
etc.). Arealerne må desuden ikke bruges til opmagasinering, ophængning af skoreoler, møbler eller 
lignende. 

På altaner må opsættes havemøbler og lignende, som ikke må virke skæmmende på bygningens ud-

seende. Eventuelle tørrestativer må ikke være højere end altanens kant. 

For at undgå skader ved kraftig blæst, skal det være muligt at sikre løse genstande, således disse ikke 

forårsager skade på og ved ejendommen. 

Der henvises yderligere til punkt 1.13 ’Haver, altaner, terrasser m.v.’. 
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1.4 HUSHOLDNINGSAFFALD  

Affald skal være pakket i lukkede poser og lægges i de hertil indrettede affaldscontainere. Af hensyn til 

såvel lugtgener som faren for rotter og lignende, er det vigtigt, at der udvises størst mulig 

påpasselighed med køkkenaffaldet.  

Husholdningsaffald må under ingen omstændigheder henstilles udenfor affaldscontaineren. For 

placering henvises der til oversigtsplanen punkt. 18.  

 

1.5 GLAS OG FLASKER 

Glas og flasker bringes til den nærmeste flaskecontainer, og må under ingen omstændigheder 

henstilles udenfor affaldscontainerne. 

 

1.6 AVISER, BLADE, REKLAMER OG ANDET RENT PAP OG PAPIR 

Aviser, blade, reklamer og andet rent pap og papir lægges i den hertil indrettede container, og må 

under ingen omstændigheder henstilles uden for container. For placering henvises der til 

oversigtsplanen punkt. 18. 

1.7 PLASTIK OG METALEMBALLAGE 

Plastik og metalemballage lægges i den indrettede container, og må under ingen omstændigheder 

henstilles uden for container. For placering henvises der til oversigtsplanen punkt. 18. 

1.8 RØDE MILJØKASSER 

Miljøkassen anvendes til små bøtter og flasker med farligt affald, se eksempler på 

www.rebild.dk/borger/affald-og-rotter/farligt-affald/eksempler-paa-farligt-affald. Batterier, elsparepærer, 

småt elektronikaffald. Affaldet skal i separate poser. Affaldet skal være forsvarligt emballeret. Har du 

ikke længere den originale emballage, kan du i stedet sætte en mærkat på, der tydeligt fortæller, 

hvilken type affald det er. Så kan personalet på modtagerstationen se, hvad de har med at gøre. Husk 

at påføre navn og adresse på posen inden den lægges i miljøkassen. For placering henvises der til 

oversigtsplanen punkt. 18. 

1.9 ANDET AFFALD 

Affald, som ikke fjernes sammen med den almindelige dagrenovation (husholdningsaffald, aviser, 

plastik osv.), skal lejer selv sørge for at fjerne for egen regning. Dette betyder, at ”grønt affald” såsom 

kasserede blomster, haveaffald, juletræer og lignende, samt gamle møbler, gamle gulvtæpper, 

papkasser, flyttekasser, kasserede hårde hvidevarer m.m. under ingen omstændigheder må henstilles i 

eller på ejendommens arealer. Lejer skal selv sørge for, at sådan affald fjernes for egen regning og 

indtil aflevering opbevares hos lejeren. 

http://www.rebild.dk/borger/affald-og-rotter/farligt-affald/eksempler-paa-farligt-affald
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Der henvises i øvrigt til kommunens genbrugspladser eller gratis storskraldsordning. 

Information om afhentningsordning, bestilling m.m. kan ses på: www.rebild.dk/borger/affald eller 

ved henvendelse til Rebild Kommune. 

Bestilles der afhentning af kommunens storskraldsordning, må storskraldet tidligst stilles frem om 

morgenen på den pågældende dag. Storskraldet skal stilles ved affaldscontaineren. Se i øvrigt 

også oversigtsplan i pkt. 18.   

1.10 SYNLIGE ANTENNER MV. 

Radio- og fjernsynsantenner, herunder parabolantenner, må ikke anbringes udenfor boligen eller på 

anden måde på ejendommens bygninger. 

1.11 LEG OG OPHOLD 

Leg og ophold på fællesarealer skal ske under rimelig hensyntagen til de øvrige lejere og skal ophøre 

ved mørkets frembrud.  

Legetøj må ikke efterlades, men skal af de pågældende eller deres familie fjernes ved legetidens op-

hør. 

1.12 STØJENDE ADFÆRD 

Støjende adfærd, herunder højtspillende musik, må ikke finde sted for åbne vinduer, og der må under 

ingen omstændigheder spilles så højt, at det er til gene for de øvrige lejere. Der må ikke afholdes en 

larmende fest eller lignende, som kan være til væsentlig gene for de øvrige lejere, og uden disses 

samtykke aldrig efter kl. 23.00 og før kl. 08.00. Boremaskiner og slagværktøj må kun benyttes under 

hensyn til de øvrige lejere og bør normalt ikke benyttes i tiden fra kl. 20.00 til kl. 8.00. 

1.13 HAVER, ALTANER, TERRASSER M.V. 

Altankasser og markiser må ikke opsættes. Altaner skal holdes rene af lejer. 

Der må ikke opsættes yderligere lamper eller andre genstande på facaden eller altanen. Der må under 

ingen omstændigheder skrues i træbeklædningen ved indgangen. 

Ønskes der ringeklokke ved hoveddør, er det tilladt at opsætte en trådløs ringeklokke med 

selvklæbende ringetryk. Der må under ingen omstændigheder anvendes skruer.  

Altanerne og terrasserne må ikke anvendes til opmagasinering af f.eks. affald, flyttekasser eller hårde 

hvidevarer. Afskærmning eller afdækning af altanerne og terrasser er forbudt.  
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Det er forbudt at bruge enhver form for åbne bål eller lignende. Det kan accepteres, at lejer anvender 

gas- eller elektrisk grill, såfremt dette sker uden gener for de øvrige lejere.  

Se https://brs.dk/forebyggelse/brand/kampagner/grilltema/Pages/grilltema.aspx, denne side giver gode 

og sikre råd til anvendelse af grill. 

Det er ikke tilladt at anbringe fuglebræt på altaner / terrasser, ligesom det er forbudt at fodre herreløse 

katte eller andre dyr på ejendommens område. 

Det er ikke tilladt at opstille trampoliner og større badebassiner i haverne eller på fællesarealerne. 

Der må ikke affyres fyrværkeri fra altanerne. 

Ejendommens hegn, træer og buske må ikke beskadiges, og grene må ikke afbrækkes. De omkring-

liggende græsarealer må ikke misbruges. 

Gang- og flisearealer skal holdes rene og ryddelige. 

Lejer skal selv forestå renholdelse og vedligeholdelse af egen altan / terrasse, således at disse arealer 

til enhver tid fremstår i præsentabel stand. Lejer skal tillige forestå renholdelse af ruder både indvendig 

og udvendig.  

1.14 FILT PÅ MØBLER 

Det anbefales, at der påsættes filt på stole, sofa og lignende møbler, da dette vil reducere behovet for 

gulvbehandling. 

1.15 UDLUFTNING 

For et bedre indeklima, og for at undgå fugtdannelse og dermed ødelæggelse af træværk, tapet og 

maling, er der installeret genvekstanlæg, som sørger for luftudskiftningen. Det er derfor ikke 

nødvendigt at lufte ud. 

1.16 RYGNING 

Der er forbud mod rygning i lejlighederne. 

1.17 HUSDYR 

Der henvises til lejekontraktens bestemmelser, hvor det ikke er tilladt at have husdyr, med mindre der 

er givet særskilt tilladelse. Dette omfatter alle typer af dyr, herunder blandt andet også slanger, 

insekter, krybdyr, fugle, kaniner, marsvin og lignende. 

https://brs.dk/forebyggelse/brand/kampagner/grilltema/Pages/grilltema.aspx
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1.18 PARKERING 

Der kan parkeres på alle afmærkede p-båse jf. oversigtsplanen pkt. 18. 

1.19 CYKELPARKERING 

Der henstilles til cykelstativerne jf. oversigtsplanen pkt. 18. Samt de individuelle depotrum. 

1.20 HUSORDENSOVERTRÆDELSER 

Brud på husordens bestemmelser, kan i værste fald medføre ophævelse af lejemålet i  
henhold til lejelovens § 93. 
 

2 GODE DRIFTRUTINER 

Der er placeret mange forskellige installationer, materialer mv. i hver enkelt bolig. Det er derfor vort 

ønske, at disse råd og vejledninger følges, og derved kan medvirke til at forlænge levetiden af boligen. 

Selvom der i boligen er anvendt gode materialer, betyder det ikke, at boligen er vedligeholdelsesfri! 

2.1 VINDUER:  

  

 

2.1.1 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF VINDUER: 

Vinduer skal rengøres ind- og udvendigt minimum 2 gange om året for at undgå fastbrænding af snavs. 

Rengøring af rude, ramme og karm gøres bedst med en blød klud eller børste samt lunkent vand tilsat 

lidt opvaskemiddel eller et andet mildt rengøringsmiddel uden slibeeffekt og opløsningsmiddel. Spor 

efter klæbemærker og limrester på glasset fjernes ved at gnide på dem med en klud dyppet i sprit. 

Drejer det sig om mærker fra sugekopper, kan du fjerne dem med et rengøringsmiddel til 

glaskeramiske kogeplader. Sorte striber fra glasbånd kan kræve lidt ekstra knofedt at fjerne.  

Alle bevægelige dele i vinduer og døre smøres efter behov – dog mindst én gang om året! Dette skal 
ske med syrefri olie. 

 

Lukket vindue 

 

Åbent vindue 

 

 

Børnesikring 
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2.2 UDVENDIGE DØRE: 

For at låse de udvendige døre trækkes håndtaget op, således trepunktsluk aktiveres. Derefter kan 
døren låses. For vedligehold gælder det samme regler som vinduerne.  

3 ADGANGSFORHOLD 

3.1 ADGANGSFORHOLD 

Adgang ved hoveddør foregår med husnøglen. Husnøglen passer til hoveddør, depotrum og 
postkasse.  

Hvis denne nøgle forsvinder/mistes er det vigtigt, at der tages kontakt til Kronhjorten ApS. Der gøres 
opmærksom på, at lejer vil blive faktureret et gebyr for udskiftning af låsecylinder i hoveddør, depotrum 
og postkasse. 
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4 TRÆGULVE: 

4.1 KONSTRUKTIV VEDLIGEHOLDELSE: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der anvendes i nødvendigt omfang måtter ved indgangspartier, for at mindske tilsmudsning og slitage 
af gulvet i disse områder. Det er endvidere en god idé at sætte filtdupper under møblerne og have 
bløde gummihjul på kontorstole, således gulvet ikke ridses eller beskadiges. 

Klimaforhold: 
Træet vil altid arbejde i takt med luftfugtigheden. Ved en luftfugtighed på over 65%, og 

under 40%, kan parket stavene ændre sig synligt. (Bulning eller svindfuger). 

Over 27 C kan der opstå revner i træet eller limninger. Bemærk temp. under tæpper o lign. kan blive 

høj. Anvend luft befugter, når den relative luftfugtighed i et opvarmet rum er mindre end 40%. 

Det anbefales desuden at vaske gulvene en gang pr uge for at undgå udtørring. 

Vi anbefaler et indeklima med en relativ luftfugtighed på ca. 50% og en rum temperatur 

på ca. 21 grader  

 
Regelmæssig pleje: 
Løst siddende smuds fjernes med en støvsuger, eller aftørres med en opvreden klud. 

Gulvet vaskes med en fugtig moppe eller en hårdt opvredet klud. Kluden skal være så 

hårdt opvredet at alt vand skal være lufttørret inden for 1-2 minutter. Anvend et neutralt 

vaskemiddel (PH-værdi 6-8). Der må aldrig efterlades vandspejl på gulvet. 
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5 RENGØRING AF MALEDE OVERFLADER  

 

Der findes to former for rengøring af de malede overflader:  

1. Tør rengøring 
2. Våd rengøring  

En tør rengøring kan anvendes hvis der er tale om støv, mens en våd rengøring bør gennemføres hvis 
der er tale om en fedtagtig snavs, der består af fedt, olie eller andre flydende stoffer. 

Rengøring af lodrette overflader bør altid ske oppefra og ned, således at rengøringsvandet ikke løber 
og laver striber på de tørre områder.  

5.1 TØR RENGØRING:  

Til den tørre rengøring kan der gøres brug af følgende metoder:  

Støvsugning: Husk et blødt børstehoved, således at overfladerne ikke beskadiges.  

Afstøvning: Aftørringen gennemføres bedst med en klud, en tør moppe eller en papirserviet.  

Fugtig mopning: Fugtes med mildt rengøringsmiddel og/eller vand.  

5.2 VÅD RENGØRING:  

Spand, klud og børste: Det mest optimale set-up sker ved brug af to spande. Én med en opløsning af 
vand og rengøringsmiddel, og én med rent vand. Efter rengøring af et mindre område, renses kluden i 
det rene vand, før den igen kan dyppes i opløsningen og effektivt rengøre endnu et område på 
væggen.  

På denne måde bliver opløsningen med rengøringsmidlet ikke snavset, og bevarer derved sin 
rengørende evne. Det rene vand udskiftes efter behov.    

Er der tale om en indtørret plet, kan det være nødvendigt, at lade opløsningen virke i 5-10 min.  

Opløsningsforhold af rengøringsmidlet bør altid ske efter leverandørens anvisninger.  
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6 FARVEKODER PÅ MALEDE OVERFLADER: 

6.1 BYGGERIETS OPRINDELIGE FARVEKODER 

Type Produkt Kulør 

 
Vægge 
 

 
Plus Vægmaling Glans 10 

 
RAL 9010 

 
Køkken 
 

 
Plus Vægmaling Glans 25 

 
RAL 9010 

 
Lofter (køkken og værelser) 
 

 
Plus Loftmaling Glans 2 

 
S0502-Y 

 
Træværk 
 

 
Plus Acrylmaling Glans 40 

 
S0502-Y 

 
Badeværelse (væg og loft) 
 

 
Flügger vådrumsmal. Glans 30 

 
S30- Råhvid 

 
Der kan forekomme revner mellem væg og loft det første år pga. at materialerne arbejder og 
udtørring 

7 VÆGOVERFLADER OG OPHÆNGNING:  

7.1 VÆGGE I BOLIGER: 

Består både af betonelementer og pore-/gasbeton 

Der er anvendt pore-/gasbeton som indervægge. For ophæng i pore-/gasbetonvægge skal der 

anvendes rawplugs godkendt til formålet. Et eksempel på en god solid rawplugs er Fischer 

gasbetondyvel PB2. Den er godkendt til 20 kg. Skrues skruerne ud igen, spartles hullerne op med en 

velegnet spartelmasse. 

Alle ydervægge og lejlighedsskel er betonelementer, disse vægge er hårdere at bore i. 

7.2 HVAD SKAL DU PASSE PÅ? 

Ved ophængning af inventar og lignende skal man være opmærksom på følgende: 

Elementvæggene har indstøbte armeringsjern. Disse ligger tættest over vinduer og døre – og findes 

typisk i smalle elementstykker mellem vinduer. Det er vigtigt ikke at beskadige armeringen, da 

elementets bæreevne derved forringes.  

I en lodret linje over og under el-kontakter og el-udtag er der normalt indstøbte rør med strømførende 

ledninger. Undlad ophængning på disse steder. 
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OBS: Der må ikke bores på badeværelset – heller ikke på den modsatte side af 
badeværelsesvæggene (entre væg til bad, bag dør i værelse) se ovenstående billede - den 
orange afmærkning.  

7.3 LOFTER I BOLIGER: 

Loftet i lejlighederne består hovedsageligt af betondæk.  

Ophængning i betondæk udføres med plugs eller en betonanker/betonskrue. Følg altid 

brugsanvisningerne for hvor mange kilo plugsen eller skruen kan holde. Undgå store huller i 

betondækket, da dette kan beskadige armeringen i dækket, og dermed svække konstruktionens 

stabilitet. 

Der kan undtagelsesvis forekomme dryp fra loftet i op til et år efter indflytningsdagen. Konstateres 
dette, sæt en spand nedenunder og kontakt Kronhjorten ApS. 
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8 INDVENDIGE DØRE:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8.1 VEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLD: 

Døre kræver ikke megen vedligeholdelse, men der er en række detaljer, som man bør gennemgå for at 

forebygge skader:  

• Dørene rengøres med en støvklud eller en fugtig klud opvredet i mildt sæbevand. 

• Med mellemrum kan man friske dørene op med møbelpolitur, det gør, at den er bedre beskyttet 
mod snavs og fedtpletter. 

• Døre til badeværelser skal aftørres for fugt efter endt bad eller anden fugtpåvirkning i rummet. 

• Rengøringsmidler må ikke indeholde sprit, opløsningsmidler, klor eller salmiak. 

• Anslagsdæmpende lister og kontrolmærket må ikke overmales. 
 

Anvend aldrig ståluld, skurepulver eller andre rengøringsmidler med slibende effekt, da det medfører 
slibepletter og ødelægger dørens overflade. Fedtpletter, skosværte og lignende tørres af med 
kunststof-cleaner. Stærkere opløsningsmidler må ikke anvendes. 

8.1.1 TAPE, KLISTERMÆRKER OSV. 

Hvis tape og klistermærker anvendes på overfladerne, bortfalder garanti på overfladen. 
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8.1.2 OPHÆNGNING PÅ DØRE 

Ophængning på døre frarådes, og sker på eget ansvar. Såfremt 
døren fremstår beskadiget, skæv eller på anden måde bærer 
præg af ophængning ved udflytning, sker udskiftning for lejers 
regning.  
 
Der må under ingen omstændigheder bores i døre. Herunder 
gælder også døren til depotrum.  
 

9 BADEVÆRELSER: 

I dette afsnit kan I finde oplysninger og gode råd om pleje, vedligeholdelse og rengøring af overflader, 
vask, armaturer, toilet og afløb.  

9.1 FLISER: 

Vægfliser i bruseniche  
Evers, type Artitekt, hvid mat (97x297 mm) 

Fuge: PCI, farve 23 lysegrå 

 
Gulvfliser: 
Imola, type Habitat, grå 36G (298x598 mm) 

Fuge: PCI, farve 18 Manhattan 

Rengøring fliser: 
Let og daglig rengøring af løst snavs kræver ikke vask, men klares med en tør gulvmoppe. 
Fastsiddende snavs fjernes med klinke vask fra FILA Cleaner.  
For at fjerne eksempelvis kalk bruges FILA Detardek.  
 
Uanset rengøringsrutiner, kan det være nødvendigt et par gange om året at grundrengøre med FILA 
PS/87.  
 
Rengøring fuger: 
Inden ibrugtagning kan eks. Fila Fugaproof (9572409) eller FB 9700 påføres for at reducere 
tilsmudsning. 
Hvis det på dette tidspunkt er nødvendigt at rengøre fugerne kan eks. Fila Fuganet (9572408) 
anvendes. 
  

Eksempel på ophængning på dør 



   KRONHJORTEN 4-82    

 

 Side 18 af 40 

 

9.2 TOILET: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 SPEJL:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Betjeningspanel: 

- Lille skyl 
- Stort skyl 

Toiletbræt 

Toiletkumme 

 

Rengøring af betjeningspanel: 
Det frarådes at anvende ridsende svampe, samt 
skurepulver til rengøring. Benyt i stedet lidt sæbe 
og en fugtig klud. Derefter skylles det af og 
gnides tørt. Kan eventuelt rengøres med 
Grohclean, som er Grohes miljøvenlige produkt. 
Undgå syreholdige rengøringsprodukter som 
eksempelvis eddikesyre.  
 
Rengøring af toilet: 
Brug toiletbørsten ofte, så du undgår 
misfarvninger i afløbsbøjningen. Rengøring skal 
foretages med rengøringsmidler beregnet til 
formålet. Brug blød klud eller svamp. Slibende 
rengøringsmidler må ikke benyttes. Undgå 
syreholdige rengøringsprodukter som 
eksempelvis eddikesyre.  
 

Rengøring af spejl: 
Den daglige rengøring foretages med 
glasrens. 
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9.4 BORDPLADE OG HÅNDVASK: 

 

 

 

 

9.5 SKABE UNDER VASK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengøring af bordplade: 
Til den daglig rengøring tørres bordpladen over 
med en blød klud og rent vand. De fleste pletter 
og fedt kan fjernes med vand og flydende 
opvaskemiddel.  

Grovere rengøring af bordplade: 
Til hovedrengøring af bordpladen kan Marmorline 
Rens anvendes. Det fjerner urenheder, og 
forebygger kalkaflejringer på overfladen. Det 
anbefales derudover at behandle bordpladen 
med Marmorline Plejevoks.  
Vasken må ikke udsættes for stærk syre, 
ammoniak, afløbsrens, klorin mm. Brug ikke 
rengøringsmidler som f.eks. tørt skurepulver, 
stålgrydesvampe eller ståluld.   
 
 
Rengøring af håndvask: 
Den daglige rengøring anbefales som anført 
ovenfor. Ved vanskelige pletter, kan vasken 
fyldes op med varmt vand (ikke kogende, max 65 
grader) og tilsættes en opvasketaps. Skal stå i 
nogle timer eller natten over. Vask herefter med 
en børste, skyl og tør efter med en blød klud. 
 
Rengøring af armaturet: 
Armaturet bør renses med en blød klud og et 
flydende, syrefrit rengøringsmiddel uden 
slibemiddel. Kalkpletter kan undgås ved at tørre 
armaturet af jævnligt. Dannes kalkaflejringer, 
fjernes disse med almindelig husholdningseddike. 
Luftblanderen renses for kalk ved at lade den stå 
i blød i husholdningseddike, indtil kalken er 
opløst.  

 

 

Rengøring af skabsoverflader: 
Den daglige rengøring foretages ved aftørring 
med en ren klud, hårdt opvredet i lunkent vand. 
Tør efter med en tør klud.  
Ved grovere rengøring af skabene tilsættes 
eventuelt opvaskemiddel, dog maks. teske fuld 
per liter vand.  
Der skal aftørres efter hvert bad. 
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9.6 BRUSESÆT: 

 

 

9.7 SPOTS: 

 

 

 

 

Rengøring af spots: 
Rengøres med blød klud. Der kan evt. 
bruges lidt sæbe og en fugtig klud. Sæben 
fjernes med rent vand fra spotten, og gnides 
tør. Undgå at benytte ridsende svampe og 
skurepulver til rengøringen. 
 

Rengøring af brusesæt: 
Undgå at benytte ridsende svampe og 
skurepulver til rengøringen. Det frarådes at 
anvende opløsning- og syreholdige 
rengøringsmidler. Det bevirker at overfladen 
bliver mat. 
Kalkaflejringer fjernes ved at benytte almindelig 
husholdningseddike.  
Anvend eventuelt Grohclean, som er Grohes 
miljøvenlige rengøringsprodukt.  
 
Bruseren rengøres for kalk ved at lade den stå i 
blød i husholdningseddike, indtil kalken er 
opløst. Almindelige afkalkningsmidler som 
f.eks. mineralsyre, skader mere end de gavner.  
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9.8 GULVAFLØB/UNIDRAIN: 

 

 

 

 

 

 

9.9 VANDLÅS  

  

  

Rengøring af gulvafløb/unidrain: 
Vandlåsen skal altid holdes vandfyldt og 
ren. Risten demonteres med jævne 
mellemrum og rengøres. Risten 
demonteres lettest med en lille dobbelt 
bukket krog, så man får fat i to huller. 
Derved beskadiger man heller ikke 
risten. 
 
Vandlåsen løftes op og skylles ren. I 
nogle tilfælde er det tilstrækkeligt blot at 
spule vandlåsen igennem, eventuelt ved 
at afmontere brusehovedet og spule 
direkte ned i vandlåsen.   
 
Der kommer dårlig lugt op fra afløbet: 
Løsning: vandlås er ikke helt nede i sit 
leje, eller ligger ikke lige. Monter 
vandlåsen igen.  
 

 

Rengøring af vandlås under vask: 
Sæt en spand eller lignende under 
vandlås. Adskil vandlåsen ved at 
løsne de to omløbere. Rengør 
vandlåsen og genmonter vandlåsen. 
Vær omhyggelig med at få 
pakningerne placeret rigtigt igen.  
 
Når vandlåsen rengøres, gøres dette 
med en blød klud. Undgå at benytte 
ridsende svampe og skurepulver.  
 

Koldt og varmt vand til håndvask  
 
 
Overløb fra vask 
 
Vandlås 
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10 KØKKEN OG GARDEROBESKABE: 

10.1 KØKKENBORDPLADE: 

Laminat bordplade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rengøring af Horn laminat bordplade: 
 
Den daglige rengøring klares med en fugtig klud. Vand 
blandet sammen med almindeligt syntetisk rengøringsmiddel 
klarer almindelige forekommende snavsede pletter. Specielt 
kraftigt snavs kræver behandling med koncentreret 
rengøringsmiddel. – Se evt. nedenstående skema.  
 
Brug aldrig ståluld eller slibende svampe til rengøring af 
laminatbordpladen - dette giver blanke pletter. Undgå også 
rengøring med skuremidler.  
 
Ved grundigere rengøring kan der gøres brug af laminatrens. 
Dette fås normalt i en køkkenbutik.  
 
Pletter fra rødvin, blæk, rødbedesaft eller anden stærk 
frugtfarve bør fjernes hurtigst muligt for at undgå misfarvning. 
 
Glem ikke; ved en enhver pletfjerning skal der altid 
eftervaskes med rigeligt vand tilsat vaskemiddel, 
opvaskemiddel m.m. og tørres helt tør.  
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10.2 SKABSOVERFLADER:  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 KØKKENVASK: 

  

 

 

 

Rengøring af skabsoverflader: 
Den daglige rengøring foretages med en klud 
og lunkent vand – eventuelt blandet med lidt 
sæbe. Derefter aftørres lågen med en tør og 
blød mikrofiberklud. 
Brug aldrig svamp, børste eller 
rengøringsmidler der indeholder alkohol, 
skuremiddel eller andre opløsningsmidler.   
 
Fedtpletter, som ikke kan fjernes på denne 
måde, aftørres med en ren mikrofiberklud, der 
er hårdt opvredet i vand, tilsat almindelig og 
mild sæbe (maks. 1 tsk. pr. liter vand) og 
derefter foretages ovenstående metode 
 

Undgå at behandle Deres skabe med nogle af 
de forskellige plejemidler og voks polish til 
møbler, som findes i handelen, da visse af 
disse midler ændrer overfladernes karakter. 
Salmiakholdige rengøringsmidler må kun 
anvendes efter fortynding med vand. 
 
For forskellige overflader, se tabellen s. 22 for 
rengøring af bordplader. Dette kan for 
eksempel være gavlpladen. 

Rengøring af køkkenvask: 
For at opnå en skinnende stålvask, bør 
der benyttes en opvreden klud til 
rengøringen. Brug eventuelt 
rengøringsmidler der er beregnet til 
rustfrie overfalder.  
 
Er vasken blevet misfarvet kan dette 
fjernes med skurepulver eller en 
grydesvamp.  
 
Husk dog aldrig at benytte skurepulver 
til bordpladen.  
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10.4 SKAB UNDER VASK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5 HÆNGSEL I KØKKENLÅGE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kold og varm stophane 

Rengøring af vandlås under køkkenvask: 
Sæt en spand eller lignende under 
vandlås. Adskil vandlåsen ved at løsne de 
to omløbere. Rengør vandlåsen og 
genmonter vandlåsen. Vær omhyggelig 
med at få pakningerne placeret rigtigt 
igen, så vandlåsen er helt tæt.  

El til opvaskemaskine 

(vand til opvaskemaskinen 
sidder bag maskinen) 

Ved hjælp af de fire skruer 
ved hængslet og 
krydspladen har lågen 3 
justeringsmuligheder. 
1: Op/ned.  
2: Højre/venstre. 
3: Frem/tilbage i skab.  
 
 

”Hætten” med HTH-logoet 
fjernes for at få adgang til 
justeringsmulighederne 
 
 

1 
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10.6 GARDEROBESKABE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengøring af skabsoverflader: 
Den daglige rengøring foretages 
med en klud og lunkent vand. Til en 
mere dybdegående rengøring, kan 
der anvendes en svag 
sæbeopløsning såsom 
sæbespåner (ikke opvaskemiddel) 
og tørres efter med en tør klud. 
 
Maks belastning pr. hylde: 10 kg 
 

”Hætten” med HTH-logoet 
fjernes for at få adgang til 
justeringsmulighederne. 
 
 

Ved hjælp af de fire skruer 
ved hængslet og 
krydspladen har lågen 3 
justeringsmuligheder. 
1: Op/ned.  
2: Højre/venstre. 
3: Frem/tilbage i skab.  
 
 

1 
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11 HÅRDE HVIDEVARER:  

11.1 KØLESKAB: 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 OPVASKEMASKINE: 

 

 

Regulering af temperatur i køleskab.  
For yderligere vejledning, henvises til 
brugsanvisningen som forefindes på 
www.kronhjorten-stoevring.dk – under lejerinfo 
eller producentens hjemmeside. 
 
 

Betjening af opvaskemaskine: 
For yderligere vejledning, henvises til 

brugsanvisningen som forefindes på 

www.kronhjorten-stoevring.dk – under 

lejerinfo eller producentens hjemmeside. 
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11.3 OVN: 

 

 

11.4 KOGEPLADE: 

  

 

 

 

 

 

  

Betjening af ovn: 
For yderligere vejledning, 
henvises til brugsanvisningen 
som forefindes på 
www.kronhjorten-stoevring.dk – 
under lejerinfo eller producentens 
hjemmeside. 
 

Betjening af kogeplade: 
For yderligere vejledning, 
henvises til brugsanvisningen 
som forefindes på 
www.kronhjorten-stoevring.dk – 
under lejerinfo eller producentens 
hjemmeside. 
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11.5 EMHÆTTE:   

Model: Silverline SL1152 V3 

 

 

 

 

 

Anvendelse af emhætte: 

Emhætten anvendes i forbindelse med madlavning, til fjernelse af mados og vanddampe.  

Ved madlavning, tændes emhætten på knappen til højre. Emhætten skal altid tændes i forbindelse med 

madlavning.  

Lyset tændes på knappen i venstre side og tændes først når udtræksfronten trækkes ud. 

OBS: Det er ikke tilladt at flambere under emhætten 

Vedligeholdelse af emhætte: 

Emhætten bør rengøres to gange i måneden.  

Fedtfilteret rengøres med almindeligt opvaskemiddel under varmt vand eller vaskes i opvaskemaskinen 

ved maksimalt 60 grader. For at tage filteret ud trykkes de to knapper på låsen på bagkanten ind. 

Efterfølgende fjernes fedtfilteret, og dette kan nu vaskes.  

Rengør emhættens overflade med en almindelig fugtig klud.  

OBS: Brandrisikoen øges hvis ikke emhætten rengøres, grundet fedtophobning. 

Kulfilter: 
Når kulfiltrene er brugt, skal de skiftes ud med et nyt kulfiltersæt. De kan ikke genbruges. Bemærk dette 

kulfiltersæt består af 2 stk. runde skiver. Dette kulfiltersæt kan købes gennem en forhandler fx El-salg 

Aalborg, bestil den med nedenstående oplysninger: 

Varenavn: KUL1 

Varekode: YT971.1190.12 

 Kulfilter  

Udtræksfront 

Betjening 

Fedtfiltre 

Belysning 
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Montering af kulfilter: 

 Emhættens motor med kulfilter 

Kulfiltrene skal monteres inde i emhætten på selve motoren. Begge skiver skal bruges på hver sin side 
af motoren. Begge kulfilter skal drejes på motoren mod uret. 

11.6 VASKEMASKINE OG TØRRETUMBLER: 

 

 

12 LAMPER OG LYSKILDER 

Udlejer står for udskiftning af pærer og vedligeholdelse af belysning ved indgang, depotrum og 
gadebelysning. 
 
I lejemålet er der spots i bad og under køkkenskabe. Udskiftning af spot under køkkenskabe er udlejers 
ansvar. Udskiftning af LED pærer i bad er lejers ansvar. 
 
LED spot pære type badekabine: Indbygningsspot Normasym type NS14, IP44 6W LED, nr. 

1722300011, farve: hvid 

 

Tilslutning af vaskemaskine og tørretumbler:  

Vand -og el-tilslutning forefindes på 
bagvæggen.  

Lejer sørger selv for anskaffelse af 
vaskemaskine og tørretumbler. 
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13 EL-INSTALLATIONER  

13.1 ELTAVLE: 

Generelt: 

Ved ibrugtagning er sikringsstørrelser afstemt iflg. aftale med rådgiver. 
Alle automatsikringer og fejlstrømsrelæer er testet og afprøvet. 

Alle gruppe- og fordelingstavler bør efterses mindst en gang årlig. 

Funktions test af samtlige fejlstrømsrelæer foretages efter fabrikantens 
anvisning, ved at trykke på test-knappen, relæet skal herved slå fra, 
sker dette ikke tilkaldes Kronhjorten ApS. Husk at fejlstrømsrelæer er til 
personbeskyttelse. 

 

 

 

Såfremt et fejlstrømsrelæ gentagende gange udkobler, skal Kronhjorten ApS tilkaldes, da det skyldes 
en fejl I en brugsgenstand eller I den faste installation, hvor der er overgang mellem en strømførende 
leder og stel. 

- Skulle uheldet være ude må de kun indkobles 2 gange før Kronhjorten ApS tilkaldes, da det 
skyldes en fejl i en brugsgenstand eller i den faste installation.  
 

- Skulle en større sikring springe, må der ikke foretages noget, men Kronhjorten ApS skal straks 
tilkaldes, for at rette fejlen. 
 

- Rengøring af fejlstrømsrelæer og automatsikringer, foretages med en klud opvredet i varmt 
sæbevand, og herefter tørres komponenterne forsigtig over.  

Vedligehold må kun udføres af autoriseret el-installatør.  

 

  

Testknap 
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13.2 ELMÅLER: 

Måleren er placeret ved facaden ved yderdør. Det anbefales at aflæse måleren i faste intervaller. Dette 

er for at følge forbruget og afregningen. Alle målere er opmærket med adresser. Elselskabet 

fjernaflæser elforbruget, og der afregnes direkte med dem.  

 

 
OBS: Installationsnummer må ikke fjernes. 
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13.3 RØGALARM 

13.3.1 BRUG AF RØGALARMEN: 

Grøn LED angiver at 230V strømforsyning er OK. Desuden vil rød LED blinke ca. 1 gang i minuttet som 

indikation for at batteriet er OK. Ved alarm vil den røde LED blinke hurtigt indtil luften igen er klar. 

13.3.2 FUNKTIONSTEST: 

Det anbefales at teste røgalarmen 1 gang om måneden, og altid efter bortrejse, eller i forbindelse med 
batteriskift. 
For funktionstest trykkes, og holdes testknappen nede (A2) i mindst 4 sekunder.  
 

- Ved korrekt funktion afgives 3 korte signaltoner, som gentages med en pause på 1,5 sekunder, 
så længe testknappen holdes nede. Herved blinker LED’en i 0,5 sekunders takt så længe 
testknappen holdes nede.  

- Lyder der ingen signalhorn eller blinker lysdioden ikke, skal batteriet udskiftes. Hvis 

dette ikke fører til succes, skal røgalarmen udskiftes.  

 

 
 

 

  

A1: Røgalarm SD230N 

A2: Testknap med optisk visning (lysdiode) 

A3: Akustisk signalgiver 

A4: ”må ikke overmales” 

A5: Visning for spændingsstyrke 230 V 
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13.3.3 VEDLIGEHOLD: 

Hver måned:  

Røgalarmen funktionstestes mindst én gang i måneden. Hvis røgalarmen hyler uden der er røg i 
boligen, tjekkes røgalarmen for langsom tilsmudsning.  

Hvert halve år: 

Fra tid til anden bør røgalarmen renses udvendigt, f.eks. med en let fugtet klud. Røg alarmen skal 
udskiftes efter 10 år.  

Hvorfor udløser støv en fejlalarm? 

Princippet med optiske røgdetektorer - som Siemens også benytter - er, at de skal reagere på synlige 
røgpartikler. Hvis der trænger en bestemt mængde røg ind i målekammeret, udløses der alarm. 
Desværre kan en optisk røgalarm ikke kende forskel på røg og støv, da disse partikler bliver detekteret 
ens. Hvis optikken i målekammeret er påvirket af en tilstrækkelig mængde støv, kan det udløse 
alarmen. I installationer med serieforbundne røgalarmer er det den røgalarm, der lyser rødt fra 
testknappen under alarmen, som har udløst alarmen. 

Batteriskift: 

Alarmen har indbygget ”lavt batteri” signal. 

Hvis røgalarmen bipper gentagende gange (samtidig med at det røde LED-lys blinker), hver 30-40 sek, 
betyder det, at batteriet skal skiftes. Alarmen er fuld funktionsdygtig i denne periode. Husk at teste 
alarmen efter batteriskift. 

- Afbryd strømmen 
- Frigør forsigtigt røgalarmen fra monteringsbeslaget 
- Skift batteriet 
- Monter røgalarmen igen 
- Tænd for strømmen 
- Test 

Røgalarmen kører på strøm. Røgalarmen har batterier siddende i sig, i tilfælde af strømsvigt f.eks. i 
forbindelse med brand. Det anbefales at udskifte batteriet med passende mellemrum  

Batterier: 

Der må kun anvendes alkalisk batteri af typen: Duracell MN1604; Duracell Ultra MX1604; Energizer 
6LR61 

 

  



   KRONHJORTEN 4-82    

 

 Side 34 af 40 

14 VAND OG VARME 

14.1 VARMEANLÆG 

Opvarmning af boligen sker med henholdsvis gulvvarme i badeværelset og radiatorvarme i de resterende 
rum.  

I de enkelte rum findes termostater på radiatorer. Radiatorer er en hurtigregulerende varmekilde, modsat 
gulvvarmen, som er noget langsommere, hvorfor man her skal have lidt tålmodighed, når man regulerer 
temperaturen.  

Varmen i værelserne reguleres på termostaterne, mens varmen på badeværelset reguleres på en 
gulvvarme termostat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiator: 
Varmen i værelserne reguleres på 
radiatortermostaterne. Disse er forudindstillet, og 
termostaten bør stå på 3, som svarer til en 
rumtemperatur på ca. 20 grader. Hvert tal, op eller 
ned, hæver eller sænker temperaturen med ca. 2 
grader. 
Det optimale og mest energibesparende er, at alle 
radiatorer er tændt, dvs. at alle rum er opvarmede.  
Radiatorerne kan til tider forekomme kolde, men det 
er et tegn på, at termostaterne virker, da den tager 
højde for ”gratis varme” som mennesker, TV, lys mv. 
afgiver. 

Rengøring af radiator og termostat: 
Radiatoren og termostaten kan rengøres med 
normalt anvendte rengøringsmidler til malede 
overflader. Der bør ikke anvendes rengøringsmidler 
med slibende egenskaber. Radiatorens bagside kan 
rengøres med en blød børste, evt. sammen med en 
støvsuger. 

Gulvvarme:  
Gulvvarmen på badeværelset kan styres via 
regulatoren vist på billedet til venstre. På 
badeværelset anbefales en lidt højere temperatur 
end i stuen, da man oftest ikke er iført lige meget tøj.  
 
Gulvvarmen kan ydermere styres i tekniskskabet, 
hvor der kan ændres på fremløbstemperaturen på 
fjernvarmen. Normal position er 2. Denne kan 
eventuelt reguleres lidt ned i sommerhalvåret. I 
normale omstændigheder bør det være rigeligt at 
benytte regulatoren på badeværelset.  

Frostsikring: 
Hvis du ikke er hjemme i længere tid, kan du 
roligt indstille termostaten på ”snefnugget”. 
Ved denne indstilling vil termostaten fastholde 
en rumtemperatur på 7-8 grader, hvilket 
beskytter rummet mod frost.  
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14.1.1 RENGØRING AF RADIATOR 

Radiatoren kan rengøres med normalt anvendte rengøringsmidler til malede overflader. Der bør ikke 
anvendes rengøringsmidler med slibende egenskaber. Radiatorens bagside kan rengøres med en blød 
børste, eventuelt suppleret af en støvsuger.  

14.2 VARMEMÅLER OG VANDMÅLER 

Vandmåleren måler forbruget af koldt og varmt vand.  
Varmemåleren måler varmeforbruget. 

Målerne er placeret i teknikskab, som tilgås fra køkken-alrum. 

14.2.1 RENGØRING 

Overfladen på vandmåleren kan rengøres med alm. rengøringsmidler.  
Målerne er trådløse og varmeregnskab aflæses direkte i lejligheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmemåler Vandmåler 



   KRONHJORTEN 4-82    

 

 Side 36 af 40 

15 GENVEKS-VENTILLATIONSANLÆG:  

Der er installeret genveks-ventillationsanlæg i boligerne. Anlægget er instillet ved indflytningen. Det er 

derfor ikke nødvendigt at lufte ud. Genveks er energibesparende og godt for indeklimaet. 

Filtrene i genveks-ventilationsanlægget bliver udskiftet én gang om året af udlejer. Ønskes yderligere 

filterskifte, skal det aftales med Kronhjorten ApS. 

Bypass-funktionen er en kølingsfunktion, der bruger varmeveksleren til at sænke 

indblæsningstemperaturen. Når Bypass er på 0 genanvendes den eksisterende varme i boligen. Når 

der er åbent for bypass, føres udeluften direkte ind i huset. 

 

Normal drift: Bypass på 0 og regulator helt til højre. Ønskes større luftskifte, sættes regulator i midten. 

 
 

Maks udblæs: Bypass på 1 og regulator helt til venstre. Kortvarigt udluftning af bolig. 
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16 TV & INTERNET:  

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIBER: 
Vedligeholdelse/renhold: 
Komponenter i bygningsdel kræver ikke vedligeholdelse 
 
Drift/eftersyn: 
Der er ingen krav til drift/eftersyn af anlæg. Anlæg består kun af passive komponenter. 
 
Tilstandsvurdering: 
Ved skader på kabler eller router tages der kontakt til Eniig. 
Telefon 70 15 00 60    E-mail: fiber@eniig.dk  
 

16.1 TV/INTERNET 

Foreningsaftale med Eniig. 

 

Stik kontakt TV 
signa
l 

Eniig´s router til internet 
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17 UNDGÅ FUGTSKADER: 

Fugtskader undgås: 

- ved ikke at tørre tøj indendørs 

- ved ikke at lave mad uden brug af emhætte eller åbne vinduer 

- ved ikke at tage bad for åben dør 

- ved at tørre badeværelset af efter brug 

- ved at holde en rumtemperatur over 20 grader 

 
Bliver der konstateret fugtskader, kontakt da Kronhjorten ApS. Fugtskader er lettest at afhjælpe, hvis 

der gribes ind med det samme. 
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18 PLACERING AF AFFALD TIL AFHENTNING 
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19 BRUGERMANUALER / VEDLIGEHOLDELSESMANUALER 

Forefindes på www.kronhjorten-stoevring.dk – under lejerinfo eller producentens hjemmeside. 


