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Velkommen
Vi er glade for, at du har valgt Morbærhaven som din bopæl de næste år. 
Morbærhaven er et unikt boligområde med specielle kvaliteter, som man ikke finder 
magen til i andre boligområder. 

- Du skal være under uddannelse når du flytter ind, men alligevel kan man ikke be-
tragte Morbærhaven som et kollegium. Du må således gerne blive boende efter endt 
uddannelse, - eller hvis du holder pause i din uddannelse. Dog skal du være opmærk-
som på, at der ikke må bo børn i Morbærhaven. 

- Morbærhaven hører til under boligselskabet Albertslund Ungdomsboliger - i det 
daglige kaldet "AUB". Men AUB har kun denne ene afdeling, så i praksis er der ikke 
den store forskel på Morbærhaven og Albertslund Ungdomsboliger. Det betyder også,
at du som beboer har meget direkte mulighed for at få indflydelse på dit boligområde. 
I dette hæfte kan du læse mere om, hvordan beboerdemokratiet virker. 

- Morbærhaven byder også på omfattende adspredelse og aktivitetsmuligheder. Hver 
lejlighed er således udstyret med lynhurtig internet-adgang, prisen er inkluderet i hus-
lejen. Morbærhaven råder desuden over talrige aktivitetsgrupper hvor du kan dyrke 
dine hobbies og møde andre beboere. Du kan se en gennemgang af disse tilbud i dette
hæfte. 

Men vi ved godt, at du lige nu har meget andet at tænke på, end beboerdemokrati og 
hobbygrupper. 

Derfor har vi i det første kapitel samlet de informationer, som du har brug for det før-
ste døgn. Vi synes, at du skal læse dette kapitel nu med det samme, da det indeholder 
informationer, som kan spare dig for ærgelser og omkostninger senere. 

Når det værste indflytterstøv har lagt sig, bør du dernæst læse det følgende kapitel 
med praktiske oplysninger som du sandsynligvis får brug for i den første uges tid du 
bor i Morbærhaven. 
Vi håber så, at du vil gemme hæftet og tage det frem, når du begynder at føle dig til 
rette i din lejlighed, og læse om alle de muligheder, der findes uden for din lejligheds 
fire vægge. Så vil du opdage, at Morbærhaven er "mere end blot en bolig". 

Med håbet om, at du vil få nogle gode år i Morbærhaven:
Afdelingsbestyrelsens infoudvalg 
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Del 0: Morbærhavens renovering
Før vi går over til at beskrive Morbærhaven som den ser ud i dag, vil vi lige orientere 
dig om, at Morbærhaven står foran nogle forandringer.
Morbærhavens beboere har d. 20. februar 2014 vedtaget en renovering af 
Morbærhaven.
Denne renovering forventes at starte december 2014 og vare 2 år. Byggeperioden kan 
endnu nå at forskydes lidt, da vi i skrivende stund endnu mangler kommunens 
endelige godkendelse af projektet. 

Gener under byggeriet
Vi har i projektet stillet som krav, at genhusning ikke skal være nødvendigt. Der vil 
dog være nogle få dage i perioden, hvor man ikke vil kunne opholde sig i sin 
lejligheder i dagtimerne på hverdage. 

Formålet med projektet
Formålet er at udbedre vores defekte tage. Samtidig får vi meget bedre isolering og et 
nyt, individuelt ventilationssystem med varmegenvinding. Endvidere udskifter vi 
facaderne. Hensigten er også her en betydelig bedre isolering, men også at gøre 
lejlighederne mere indbrudssikre.
Vi foretager samtidig nogle små-forbedringer på badeværelserne, bl.a. opsætning af 
spejlskab, så vi får mere skabsplads på vores badeværelser.
Endelig ombygger vi nogle af vores såkaldte overdækkede gange ("lukkede gange") 
til åbne gange ligesom resten af Morbærhaven.
Bemærk at resten af "Velkommen til Morbærhaven" beskriver Morbærhaven som den
ser ud i dag, inden renoveringen.

Huslejestigning
Når renoveringen er overstået i 2016 vil den udløse en huslejestigning på 12,5 % på 
grundhuslejen.  En del af den stigning vil dog blive udlignet af lavere varmeregning. 
Præcis hvor meget kan vi ikke sige, da vi jo ikke kender fjernvarmepriserne for 2016, 
men en forventet besparelse på omkring 25 % af varmeregningen synes realistisk.

Mere information
Alle arbejder, der kræver adgang til din lejlighed, vil blive varslet mindst 6 uger i 
forvejen og yderligere nogle dage i forvejen. Derudover vil beboerne på hver gang 
blive indkaldt til et orienteringsmøde, når renoveringen nærmer sig gangen.
På Morbærhavens hjemmeside: www.morbaerhaven.dk er der yderligere information 
om renoveringen. Vælg i menuen i toppen "Boligselskabet" og herunder 
"byggesagen" yderst til højre.
Du er også velkommen til at sende spørgsmål via e-mail til byggesag@aub.dk.
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Del 1: Dit første døgn i din nye lejlighed
Sådan finder du rundt

Morbærhaven er nærmest berømt for at være van-
skelig at finde rundt i, når man er ny beboer. Men
her er nogle tips som kan gøre det lidt nemmere:
Morbærhaven er delt op i nogle blokke som igen
består af gange. Nogle blokke består af mange
gange, andre blokke består kun af én gang. Der er
ingen der ved, hvorfor det er sådan. Men Morbær-
haven deles op i midten af en plæne, og alle de lige
bloknumre findes vest og nord for plænen medens de ulige bloknumre findes syd og 
øst for plænen. Hvis du står i blok 7 og skal besøge én i blok 8 er du altså ikke "lige i 
nærheden" - blok 8 ligger faktisk i den modsatte ende af Morbærhaven. Og blok 7 er 
forresten en af de blokke, som kun består af én gang, medens blok 8 består af hele 11 
gange.
På langs gennemskæres Morbærhaven af nogle lange stier. På disse stier er der på 
husenes gavle monteret lamper hvorunder der er kort over Morbærhaven.
Kig grundigt på disse kort - de vil være en stor hjælp for dig i din første tid i Morbær-
haven.
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Dine nøgler og din vaskechip

Du har fået udleveret 3 ens nøgler til din lejlighed. Pas godt på dem! Hvis bare en af 
dem mangler, skal du betale for at få hele låsecylinderen udskiftet når du flytter, - og 
det er dyrt.
Det er ikke en god ide at udskifte låsen med din egen, da administrationen skal kunne 
komme ind i din lejlighed i nødstilfælde, f.eks. et sprunget vandrør.
Dine nøgler passer ikke bare til din lejlighed men også til gangens depotrum og cykel-
skur. Læs nærmere om disse to ting på side 28.
Bor du på en overdækket gang passer nøglen endvidere til gangens to hoveddøre.
Du skal også passe på din vaskechip. Mister du den, skal du straks melde det på 
administrationskontoret, så den kan blive spærret;
ellers risikerer du, at en anden vasker for din regning.
Mister du din vaskechip skal du endvidere betale 200
kr. for at få en ny. Du kan læse mere om Morbærhavens
vaskerier på side 25.

Rundvisning i din lejlighed

Vi håber, at du nu har fundet din lejlighed. Inden vi går
indenfor, så læg lige mærke til den lille lampe, som sid-
der ved din dør. Er der efter mørkets frembrud ikke lys
i denne, kan du hente en lavenergipære til den
på administrationskontoret eller
beboerkontoret - ganske gratis. Se om
kontorerne på side 19. Check også lige om dit
navn er skrevet rigtigt på brevsprækken.
Ellers bed administrationskontoret om at rette
det.

Det første rum er det lille vindfang. Her
findes dit sikringsskab og nedenunder din
strømmåler.

Bor du i en ét-værelses lejlighed eller en
hems, starter vi med at kigge i kogenichen. 

Under vasken finder du et skab med
affaldsstativ og hylder til pander og gryder:
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Køleskabet og kogepladerne kan du sikkert godt finde ud af. Over køkkenpladen 
sidder der et panel med kontakter. Her er deres anvendelse:

Køkkenet i de to-værelses lejligheder adskiller sig fra kogenicherne i de etværelses 
lejligheder og hemslejlighederne idet der er tale om et rigtigt køkken med komfur og 
rigeligt skabsplads. Over komfuret findes en udsugningstragt som tændes og slukkes 
på panelet lige ved siden af døren - der er ikke tale om rigtig emhætte og suge-effek-
ten er begrænset. Den fjerneste endevæg kan være lidt kølig i vintermånederne, og det
er derfor ikke en god ide at hænge billeder eller opslagstavler på denne væg eller stille
ting op ad væggen i længere tid, da der så kan dannes skimmelsvamp i hulrummet 
imellem væggen og den genstand, som spærrer for ventilationen.

Badeværelserne er ens i alle lejlighedstyper. Badeværelserne på de overdækkede 
gange har dog intet vindue, til gengæld er udsugningen kraftigere end på de øvrige 
gange. Udsugningen kører permanent og kan ikke slukkes.
På badeværelset har du toilet, vask og bruseniche. Midt på radiatoren sidder en lille 
plastik tingest. Det er en varmemåler, som registrerer dit varmeforbrug og trådløst 
sender måleresultatet til et fælles opsamlingspunkt. Du kan læse mere på side 34 om 
varmemålerne. Ventilen til radiatoren er ikke en termostat men en simpel ventil. Det 
kan altså være nødvendigt, at justere lidt på den. 
Afløbet i brusenichen har en tendens til at stoppe til. Læs på side 38 hvordan du 
renser det.
Vi går nu ind i stuen. Der er to vinduer, et stort og et lille. Det lille vindue kan lukkes 

Installationerne over køkkenpladen i kogeniche. Placeringen kan være spejlvendt.
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op, og her er desuden en trækrude for oven. På vinduet er desuden nederst en skyde-
slå. Den skal gøre det vanskeligere for indbrudstyve. Sørg altid for at skydeslåen er 
slået til, når vinduet er lukket. Under vinduet er der en radiatorbænk. I fronten af 
radiatorbænken findes nogle tekniske installationer:

I modsætning til badeværelset er
der her monteret en rigtig
termostat som altså automatisk
regulerer temperaturen. Over
termostaten er der på væggen
monteret en varmemåler, som
fungerer på samme måde, som
den på badeværelset.
Læs nærmere om antenne-an-
lægget på side 16.
Læs nærmere om internet-
adgangen på side 17.

I hemslejligheden går vi op ad
trappen til første sal. Heroppe er
der ved siden af trappen et lille
skunk-rum. Bemærk, at
skunkrummet kun er beregnet
som adgangsvej til
loftsinstallationerne når disse skal efterses. Det er ikke isoleret og ikke egnet til 
opbevaring af fugt- eller temperatur-følsomme objekter.

På førstesalen er varmeapparaterne skjult i væggen under vinduerne og der sidder en 
særlig termostat på væggen ved siden af vinduet. På væggen under termostaten findes 
desuden antennestik, stik til internt telefonanlæg (nu uden funktion, da 
telefonanlægget er nedlagt) og netværksstik. Netværksstikket fungerer kun ved 
montering af forlængerledning i stue-etagen, se side 17.
På første sal er der ud mod gangen to små vinduer. Vær forsigtig når du åbner det 
øverste, da kanten af vinduet rammer loftet, - det anbefales kun at åbne det nederste, 
som jo også er meget nemmere at komme til.

Fra højre mod venstre: termostat, radio-antenne,
tv-antenne, TDC-ejet telefonstik, strømudtag og

kontakt, netværk (grønt) og internt telefoni (rødt,
nedlagt). Rækkefølgen kan være spejlvendt.
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Kontrollér at din lejlighed er i orden

Overtagelsesrapporten

Du skal udfylde en overtagelsesrapport, og senest
14 dage efter at du har overtaget lejligheden skal du
aflevere den på administrationskontoret. Hvis du
finder mangler i din lejlighed er det vigtigt, at du
får det skrevet på overtagelsesrapporten, ellers
kommer du til at betale for disse mangler, når du en
dag flytter fra Morbærhaven.
Hvis du har flere bemærkninger, end der kan stå på
overtagelsesrapporten, kan du skrive på almindeligt
papir og vedlægge dette. Bed om en kopi af over-
tagelsesrapporten. Boligselskabet gemmer over-
tagelsesrapporten og medbringer den ved fraflyt-
ningssyn. Du kan evt. tage billeder som dokumen-
tation for dine bemærkninger om fejl og mangler.

Start med at kaste et kritisk blik på lejlighedens flader: Gulvet skal være lakeret og 
uden hakker eller ridser. Væggene i stuen skal fremstå tapetserede og nymalede. Træ-
lofterne fremstår enten hvidmalede eller i natur. Fremstår de i natur må du acceptere, 
at loftet bærer spor af lamper og
andet ophæng. 
Mindre malerpletter accepteres på
loftspanelerne, og på fodpaneler og
dørkarme. Hvis der ikke malerpletter
på dine dørkarme og ved indflytning
må der dog heller ikke være det, når
du fraflytter.
Malede træflader skal fremstå hele
og ensartet malet i hvid eller lysegrå
farve. Det gælder også indersiden af
skabene. Lakerede træflader som
f.eks. døre og skabslåger skal fremstå
hele og jævne men farvenuancer ac-
cepteres.
Fliserne på badeværelset skal være hele. Der må ikke være skår i spejlet, vasken eller 
i toiletkummen. Kig på bagsiden af badeværelsesdøren - den må ikke være fugtskadet 
og det gælder også dørkarmen. Der skal være monteret en plastplade på bagsiden af 

Morbærhave-gulv. I køkken/kogeniche
accepteres tegn på fugt imellem brædderne så

længe at lak-overfladen er hel og der ikke er
begyndende råd.
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døren.
I køkkenet må der ikke være ridser
eller hakker i stålkøkkenbordet eller i
køleskabsdøren.

Lejligheden skal fremstå rengjort.

Finder du mangler, skal du skrive det
på overtagelsesrapporten. Men vær
venligst specifik, når du udfylder
overtagelsesrapporten. Generelle
bemærkninger som "grimt gulv" kan
ikke accepteres.

De overordnede retningslinjer for, hvad du skal kigge efter til overtagelsesrapporten.

Morbærhave-gulv. De sorte sprækker i mellem
brædderne er almindelig ælde og skal

accepteres. Det skal skaderne i lakken (hvide
pletter) til gengæld ikke!
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Tekniske installationer

Herefter bør du kontrollere, at de tekniske installationer er i orden. 
Check at køleskabet og frostboksen virker. 
Tænd for kogepladerne og mærk efter at de bliver varme (husk at slukke igen!).
Tænd for vandet. Åben skabet under vasken i køkkenet og check, at der ikke drypper 
vand ud af afløbsrøret.
På badeværelset skyl ud i toilettet og tænd for vandhanen. Sluk for vandet igen, når 
du har forvisset dig om, at der kommer både koldt og varmt vand ud af hanerne.
Drej på ventilen på radiatoren og forvis dig om, at den sidder fast og at der ikke dryp-
per vand ud under ventilen. I stuen, drej på termostaten i radiatoren, mærk efter at den
sidder fast og at den ikke er våd. Hvis du flytter ind i sommer-halvåret er det ikke sik-
kert, at radiatoren bliver varm selvom du tænder for den, da varmen i sommer-
månederne kan være afbrudt i hele Morbærhaven.
Lys: Du har krav på, at der er lys og at det virker i køkkenet og på badeværelset. Du 
skal selv påregne at montere belysning i stuen. I 2 værelses lejligheder skal du på-
regne selv at montere lys i både soveværelse og stue. I Hemslejligheder skal du 
påregne at montere lys i både stuen og på 1. sal.

Hvis nogle af de tekniske installationer ikke er i orden behøver du ikke at skrive det 
på overtagelsesrapporten men bør melde det på administrationskontoret med det 
samme. En af de ansatte vil så komme og reparere fejlen - i reglen i løbet af den først 
følgende arbejdsdag.

Du kan også forlange at få fejl i de tekniske installationer rettet, selvom du har boet i 
lejligheden i mere end 14 dage, men efter 14 dage er det for sent at få skrevet ridser, 
slidmærker,  knækkede fliser m.v. på overtagelsesrapporten.
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Ting du skal passe på med, 
når du indretter din lejlighed

Du længes sikkert efter at få flyttet din seng på plads, hængt billeder op på væggen og
tage dit køkken i brug.

Her er lige nogle tips som kan spare dig for ærgelser:

Lad være med at bore i væggen med
spejlet på badeværelset. Der går
vandrør ned i væggen til blandings-
batteriet og til toilettet, og rørene er
ført lidt forskellig fra lejlighed til lej-
lighed, så det er umuligt at sige præ-
cist hvor rørene går. Det gælder kun
væggen med spejlet, de andre vægge
kan du roligt bore i. Hvis du insiste-
rer på at bore i væggen med spejlet
kan det anbefales, at du låner en så-
kaldt "rørfinder" som kan lokalisere
rørene i væggen. Du kan låne en
sådan på beboerkontoret, se side 20.
Hvis du ikke bor i en endelejlighed vil væggen i entréen og bag mellemgangsdøren 
støde op imod din nabos badeværelse, som selvfølgelig også indeholder vandrør. Er 
du uheldig, kan du faktisk også ramme et vandrør, hvis du borer i væggen i vindfanget
eller lige bag mellemgangsdøren. 

Væggene imellem lejlighederne i stue-etagen er lavet af meget hård beton. 
Du kan ikke bore i dem med en almindelig boremaskine. På beboerkontoret kan du 
gratis (men mod depositum) låne en boremaskine som kan bore i væggene; - benyt 
dig af dette tilbud både af hensyn til dig selv, men også af hensyn til dine naboer.

Undgå at bore i de malede eller lakerede træflader, og undgå om muligt at sætte søm, 
skruer eller andre mærker i disse flader. Det omfatter bla. døre, skabslåger og det 
indvendige af skabene. Er der det mindste hak i nogle af disse flader skal hele fladen 
males eller lakeres påny når du flytter, og det skal du betale for. 
Du kan godt bore i væggene og skrue f.eks. lampekroge op i loftet. Huller i væggene 
skal godt nok også repareres når du fraflytter, men det er ikke så kostbart. Og bor du 
længere tid i Morbærhaven overtager boligselskabet gradvist udgiften til behandling 
af vægge og lofter. Nogle vægpartier er lavet af træ, f.eks. partiet i mellem vinduerne 

Fremhævet med rødt er de vægstykker, hvor
det er farligt at bore
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og siden af klædeskabet. Reparation af mindre sømhuller og ridser her overtages også 
gradvis af boligselskabet. Men pas på med at hænge tunge hylder op i disse plader - 
det holder de ikke til, og så betaler boligselskabet ikke skaden.

Det kan anbefales, at du med det sam-
me tænker på at beskytte parket-
gulvet. Det nemmeste er at lægge et
væg-til-væg tæppe. Husk dog at nogle
tæpper kræver, at man spreder lidt tal-
kum under tæppet, hvis det lægges
direkte på et lakeret parketgulv. Spørg
tæppeforhandleren om råd. Et nyt
tæppe kan fås fra omkring 500 kr. og
er du heldig, kan du finde en tæppe-
rest, der passer nogenlunde, for et par
hundrede kr. Denne moderate udgift
kan spare dig for udgifter, når du flyt-
ter, da det er meget svært at undgå
slidmærker på et parketgulv. En kon-
torstol på hjul kan på få måneder lave så dybe mærker i lakken, at selv en nylakering 
ikke længere er nok - der skal tre-dobbelt slib og lakering til - og det er dyrt. 
Lad være med at klistre tæppet fast med dobbeltklæbende tape.

Lofterne i hemslejlighederne er meget sarte. Du bør overveje, om du kan etablere lys i
hemsen uden at hænge lamper op i loftet og i det hele taget undgå at skrue eller bore i 
dette loft.

Tilslutninger af El-apparater

Alle el-kontakter i din lejligheder giver 230 volt vekselstrøm.
Der er intet strømudtag på badeværelset.
De fleste af stikkene i din lejlighed hører til samme gruppe i dit sikringsskab, beskyt-
tet af én 10 ampere sikring. 10 ampere * 230 Volt giver 2300 watt hvilket principielt 
er det maksimale du kan trække på én gang. Man kan nemt komme til at overskride 
denne grænse; hvis du f.eks. bruger en normal el-kedel og en hårtørrer på samme tid 
er du sandsynligvis allerede oppe på over 3000 watt og så er der stor risiko for, at sik-
ringen går, også selvom du har sluttet apparaterne til forskellige kontakter.
Der er dog en løsning på problemet idet kontakten, som er monteret i pladen bag køk-
kenbordet, som den eneste er koblet til en 16 ampere sikring. Det er derfor en god ide 
at tilslutte særligt strømkrævende apparater til netop dette stik. 
Læs mere om sikringsskabet på side 40.

Gummibelægning fra tæppe som er
vulkaniseret med gulvlakken
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Du får sandsynligvis også brug for at montere lamper i loftet og sætte afbrydere og 
stikkontakter på ledninger. 
Hvis du ikke har erfaring med dette kan vi anbefale, at du kaster et blik på sikkerheds-
styrelsens hjemmeside hvor du finder en række glimrende gør-det-selv tips på siden
http://www.sik.dk/Forbrugere/El/Goer-det-selv-el
især kan vi anbefale, at du downloader folderen (i PDF-format) på:
http://www.sik.dk/Forbrugere/El/Foldere-om-el/Goer-det-elsikkert

Tilslutning af fjernsyn og radio

Morbærhaven råder over sit eget fællesantenne-anlæg. Der er p.t. både gammeldags, 
analoge kanaler og nye, digitale kanaler på anlægget. Nogle af dem er valgfrie beta-
lingskanaler. På radio-stikket kan du modtage 14 analoge FM-radio kanaler. Der er 
p.t. ingen digitale radiokanaler på anlægget. 
De analoge TV-kanaler kan modtages med et "gammeldags" TV-apparat. De digitale 
TV-kanaler kræver enten et TV eller en dekoderboks som er forberedt for DVB-T 
med mpeg4. Nogle af de digitale kanaler kræver desuden Boxer-abonnement. Blandt 
de kanaler, der kun kan ses med Boxer-abonnement, er den danske TV2.

Tilslutningen sker med et almindeligt, rundt antennestik. Du skal bruge en ledning til 
TV og en til radio. Sæt dit fjernsyn til at lave en kanalsøgning. Finder fjernsynet 
ingen kanaler eller kun ganske få med stærk støj, er det enten fordi du er kommet til at
bytte rundt på dit radio- og tv-stik eller fordi dit antennestik ikke er samlet ordentligt.

Bemærk dog, at Morbærhavens antenneanlæg er fra 1987 og lettere billedforstyrrelser
også meget vel kan skyldes anlæggets alder.

Læs nærmere om radio- og fjernsyn på side 41
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Tilslutning af computer

Der er etableret internet-adgang i samtlige lejligheder i Morbærhaven. Du skal bruge 
en computer med et ethernet-stik og en ethernet ledning med RJ45 stik for at koble 
dig til internet-adgangen.
Du skal tilslutte ledningen til det grønne stik i radiator-bænken.
Bemærk at Morbærhaven ikke har noget trådløst netværk - du skal altså bruge en led-
ning.
Prisen for internet-adgangen er inkluderet i huslejen og kan ikke fravælges. Du skal 
selv anskaffe dig computer og ethernet-ledning. En passende ethernet-ledning kan 
købes på beboerkontoret, se side 20.
Morbærhaven har en DHCP-server som automatisk uddeler IP-adresser. Når du har 
tilkoblet din computer skal du sørge for, at internet-opsætningen er indstillet til "Hent 
automatisk en IP-adresse" , "IP-adresse via DHCP" eller lignende.  Dette burde være 
standardindstillingen på de fleste computere.

Start en browser og prøv at indtaste adressen
http://www.morbaerhaven.dk 
i adressefeltet. Hvis Morbærhavens hjemmeside dukker frem er du godt på vej.
Du kan på denne hjemmeside læse nyttige informationer om Morbærhaven og du har 
mulighed for at oprette dig selv som bruger på nettet. Dette giver dig bl.a. en egen e-
mail adresse (Se side 45).
Hvis du har fundet www.morbaerhaven.dk, kan du selvfølgelig prøve at indtaste andre
web-adresser som f.eks. www.google.com
eller lignende.
Hvis det ikke virker så kig på forslag til
fejlfinding på side 49.

Tilslutning af flere computere

Der er kun ét netværkstik i hver lejlighed. I
hemslejligheder og to-værelseslejligheder er
der godt nok to stik, men kun et af dem kan
bruges ad gangen.
Hvis du i en hemslejlighed vil bruge stikket
på første sal, skal du fiske en forlænger-
ledning op ad radiatorbænken i stuen og
tilkoble den til det grønne stik. Den skaber
forbindelse til stikket på første sal.
Hvis du i en toværelseslejlighed vil benytte
stikket i stuen (rummet bag køkkenet) skal

Kun i hems- og toværelses lejligheder:
Sådan får man forbindelse til h.h.v.

første sal og stuen.
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du i soveværelset fiske en ledning op ad radiatorbænken og koble den til det grønne 
stik - den skaber forbindelse til stikket i stuen.

Du kan nemt tilslutte flere computere ved at købe en switch eller et eget, trådløst 
access-point. Benytter du et eget, trådløst access-point skal forbindelsen være 
krypteret efter WPA-standarden eller bedre. Den ældre WEP-kryptering accepteres 
ikke, ligesåvel som det ikke er nok bare at skjule sit SSID-navn. Sørger du ikke for, at
dit accesspoint er ordentligt sikret, vil din internet-forbindelse blive spærret. Det kan 
derfor anbefales, at benytte en almindelig switch og så leve med, at der kommer lidt 
flere ledninger i din lejlighed.

Læs nærmere om Morbærhavens netværk på side 45.

Internt telefonanlæg (nedlagt)

Morbærhaven havde indtil oktober 2013 sit eget telefon-anlæg. Anlægget er nu 
nedlagt. Det røde stik i din radiatorbænk er dermed uden funktion.
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Del 2: Din første uge i Morbærhaven
Vi forestiller os, at du nu har sovet et par nætter i din nye lejlighed.
Alt er endnu lidt fremmed, men der er alligevel nogle ting, som det vil være smart at 
få check på nu - papirer til det offentlige, hvordan vasker du dit tøj, hvor gør du af din
cykel osv. Vi prøver at give svar på de mest oplagte spørgsmål og samtidig vise dig, 
hvor der står folk parat til at hjælpe dig videre.

Administrationskontoret og beboerkontoret

Morbærhaven har to kontorer, som hjælper dig med praktiske ting i dit dagligliv i 
Morbærhaven. Du kan meget vel få brug for dem begge to allerede den første uge, du 
bor i Morbærhaven.

Administrationskontoret

Administrationskontoret har du sikkert allerede stiftet bekendtskab med, for det var 
her, du fik udleveret dine nøgler til din lejlighed. 
Administrationskontoret ligger i center 2, oppe på første sal. Center 2 ligger i blok 17 
i Morbærhavens syd-østlige hjørne. 

Der er åbent på følgende tidspunkter:
Mandag, tirsdag og onsdag: 13.00 - 15.30. Torsdag: 13.00 - 17.00. Fredag: 10.00 - 
12.00.
Du kan ringe til kontoret på tlf. 43 46 23 46  på følgende tidspunkter:
Mandag, tirsdag og onsdag: 10 - 12. Torsdag tillige: 13 - 17. Fredag: 10 - 12.
Du kan sende en e-mail når som helst på aub@aub.dk.

Udenfor åbningstiden kan du i nødstilfælde ringe på vagttelefon 30 45 75 80.
Nødstilfælde er:
   - Svigt i varmeforsyningen i større omfang
   - Svigt i vandforsyningen i større omfang
   - Svigt i el-forsyningen i større omfang
   - Opslæmning i kloak/faldstammer i en grad, som kan medføre alvorlige skader.
Som grundregel vil kun sådanne nødstilfælde blive behandlet at vagten.

Administrationskontoret står for alle de praktiske ting vedrørende din lejlighed. 
Administrationskontoret er samtidig inspektørkontor og fungerer også som 
lokalkontor for vores administrationsselskab KKIK. 
Du skal henvende dig på administrationskontoret hvis du vil
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- aflevere din overtagelsesrapport
- opsige din lejlighed
- flytte internt, fremleje din lejlighed eller have en medbeboer boende på bolig-
tilladelse
- fejlmelde installationer i din lejlighed
- fravælge betalingskanaler på antenneanlægget
- samt mange andre praktiske ting vedrørende din lejlighed og dit boligområde, som 
vi gør opmærksom på rundt omkring i dette hæfte.

Beboerkontoret

Beboerkontoret finder du i stue-etagen af center 1. Center 1 ligger i blok 5 (under 
beboerværtshuset Den Våde Høne).
Åbningstider er mandag og onsdag kl. 19.00 til 20.00 samt lørdag 14.00 til 15.00.
Du kan ringe til kontoret på 43 46 46 46 eller sende en e-mail: 
beboerkontoret@aub.dk
Telefonen besvares kun i kontorets åbningstid.

På beboerkontoret kan du få lavet et beboerkort, se næste afsnit.

På beboerkontoret kan du med dit beboerkort og mod depositum endvidere låne en 
slagboremaskine som kan bore i Morbærhavens hårde vægge samt en rørfinder, så du 
undgår at bore i et vandrør.
Beboerkontoret udlåner og sælger desuden en række andre ting, som du kan stå og 
mangle i din lejlighed.
Du kan se en komplet liste på 
http://www.morbaerhaven.dk/morbaerhaven/beboerkontoret/
De fleste af tingene udlånes mod et mindre depositum. Mange af tingene er ofte 
udlånt, så det kan betale sig at reservere, hvis du skal bruge noget en bestemt dag. 
På beboerkontoret kan du også reservere og låne festlokalet. Se side 61.
Det er også her, at du skal registrere din hund og/eller kat.
På beboerkontoret finder du endvidere en fotokopimaskine hvor du kan fotokopiere 
for 0,50 kr. pr. A4 kopi og 1. kr. pr A3-kopi.

Ud over alt dette vil servicemedarbejderne efter bedste evne svare på alle de spørgs-
mål du måtte have. 

Beboerkortet

Afhentede du selv dine nøgle fik du tilbudet om at få lavet et beboerkort på admini-
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strationskontoret ved samme lejlighed. Fik du ikke lavet et beboerkort, kan det efter-
følgende gøres på beboerkontoret. Kortet skal fornys hvert andet år og det kan du få 
gjort både på administrationskontoret og beboerkontoret. 
Beboerkortet er dit synlige bevis på, at du er medlem af beboerforeningen. Kortet gi-
ver dig adgang til den årlige generalforsamling, adgang til beboerværtshuset: Den Vå-
de Høne samt mange andre beboerforeningsaktiviteter - og adgang til at låne redska-
ber på beboerkontoret.

For at få et beboerkort skal du medbringe:
- Billed-ID
- Sygesikringsbevis
- Lejekontrakt eller seneste huslejekvittering
- Boligtilladelse hvis du bor på boligtilladelse
- Fremlejekontrakt hvis du bor til fremleje
- 10 kr.
(Får du lavet dit beboerkort på administrationen trækkes de 10 kr. dog over din husle-
je i stedet).

Beboerkortet har gyldighed i 2 år. Vær opmærksom på, at der på beboerkontoret tages
et foto af dig til dit nye beboerkort. Udgiften hertil er inkluderet i ovennævnte gebyr.

Find vej til og fra Morbærhaven

I bil

Morbærhaven ligger ud til Trippendalsvej mod syd og Gl. Landevej mod nord. Fra Gl.
Landevej er der ikke mulighed for i bil at komme ind i Morbærhaven, men det er 
muligt, hvis man er til fods eller på cykel. 
Ud til Trippendalsvej er der tre indkørsler til Morbærhaven. Den vestligste fører til 
vejen "Blomsterkrogen" som smyger sig næsten hele vejen rundt om Morbærhaven. 
Kør ind her, hvis du skal til et af de lige blok-numre.
Den østligste og midterste indkørsel fører ind til samme vej og giver adgang til alle de
ulige blok-numre. Det er også her, du finder nemmest adgang til administrationen i 
Center 2 og beboerkontoret i Center 1.

Med bus

Ud for Trippendalsvej findes to busstopsteder ved henholdvis Morbærhavens vestlige 
og østlige ende. Buslinjerne 141, 143 og 149 kører i dagtimerne ved disse stoppe-
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steder og om natten kan du tage natbus 93N. Se http://www.rejseplanen.dk for ruter 
og tider.

På cykel

Det er tilladt at køre på cykel på alle stier i Morbærhaven og området er desuden om-
kranset af gennemgående, dobbeltrettede cykelstier på tre af fire sider. Mod syd løber 
en cykelsti langs Trippendalsvej men i sænket niveau i forhold til vejen. Du kan køre 
ind i Morbærhaven ad to tuneller. Den østligste tunnel fører op til Roholmsstien som 
løber langs Morbærhavens østligste side og som mod nord rammer cykelstien langs 
Gl. Landevej. Denne fører mod Ringvej 3 og Glostrup i øst og boligområdet Galge-
bakken i vest.

Vigtige adresser

Lige overfor Morbærhaven ligger en Fakta og et pizzeria. Her er også en postkasse. 
I syd Albertslund finder du Albertslundcentret med mange indkøbsmuligheder, S-tog-
station og postbutik (i Føtex). Lige øst for Albertslundcentret findes Albertslundhu-
set som bl.a. rummer bibliotek og rådhus.
På cykel kommer du til Albertslundcentret ad Nordstien som går over i Damgårds-
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stien som fører direkte ned til centrum.
Både buslinje 141 og 149 har endestation ved Albertslund S-togstation og dermed ved
Albertslundcentret.
Det nærmeste hospital er Glostrup hospital som man kan gå og cykle til for enden af 
cykel- og gangstien langs Trippendalsvej. Buslinje 149 har stoppested lige ved hospi-
talet.
Københavns Vestegns politi ligger på Birkelundsvej 2 her i Albertslund, inden for 
bekvem gåafstand fra Morbærhaven. På cykel og gåben fører Nordstien nærmest di-
rekte ned til politigården. I Bus skal du tage linje 143 eller 149 og stå af ved Kastanie 
Allé.

Få styr på dine papirer

Betalingsservice

Du skal betale husleje medens du bor i Morbærhaven. Boligselskabet er faktisk ikke 
forpligtet til at sende dig en huslejeopkrævning - du skal selv kunne regne ud, at du 

De vigtigste vejforbindelser omkring Morbærhaven
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ikke får lov at bo gratis, - men boligselskabet vil normalt gøre sit yderste for at sende 
dig huslejeopkrævning. Betaler du ikke din husleje har boligselskabet ret til - efter en 
enkelt rykker - at hæve din lejeaftale med blot tre dages varsel. Gør derfor dig selv en 
tjeneste, og tilmeld din husleje til betalingsservice.

Forsikringer

Det er ærgerligt at få indbrud i sin lejlighed men endnu mere ærgerligt, hvis man ikke 
er forsikret. I nogle tilfælde vil du stadig være dækket af dine forældres forsikring. El-
lers bør du overveje at tegne egne forsikringer. De fleste forsikringsselskaber har sær-
lige ungdoms-forsikringer, men ikke alle vil tegne forsikringer til beboere i ungdoms-
boliger. Du må forberede dig på at kontakte flere forsikringsselskaber.
Bemærk, at du ikke er dækket af boligselskabets forsikring. Det eneste det dækker er 
ydre skader på bygningerne.

Meld flytning til folkeregisteret

Efter loven skal du melde flytning senest 5 dage efter flytningen. Meldingen skal ske 
til folkeregisteret i den kommune du flytter til, altså her Albertslund Kommune. Du 
kan melde flytning i borgerservice på Albertslund Bibliotek. Du kan også gøre det on-
line, - se på www.albertslund.dk - under "flytning".

Meld flytning til postvæsenet

I postbutikken kan du få en flytteblanket så post bliver omdirigeret til din nye adresse.
Dette kan også gøres online på www.post.dk

Undersøg, om du er berettiget til boligsikring

Boligsikring er en kommunal støtte til fattige lejere. Størrelsen er altså afhængig af 
din skatteindkomst. Du skal henvende dig i borgerservice på Albertslund Bibliotek for
at søge boligsikring. Det skader ikke at spørge og mange, nye beboere i Morbærhaven
er berettigede til boligsikring. Boligsikring kan også søges online på 
www.borger.dk

- Og så synes vi selvfølgelig også, at du skal få lavet dig et beboerkort, hvis du ikke 
allerede har, - se side 20
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Fællesvaskerierne

Morbærhaven har fire fællesvaskerier. Der ligger ét i stuen
i hvert af de fire centre.
Vaskerierne er betalingsvaskerier, men ikke møntvaskeri-
er. I stedet skal du bruge den blå vaskechip, som du fik
udleveret, da du flyttede ind. Vaskechippen giver dig ad-
gang til alle fire vaskerier, så du kan frit vælge hvilket va-
skeri, der passer dig bedst. Med vaskechippen bliver dine
vask registreret og udgiften automatisk lagt til husleje-
opkrævningen den følgende (eller næstfølgende) måned.

Hvert vaskeri rummer 6 vaskemaskiner og 3 tørretumblere. 2 af vaskemaskinerne kan
reserveres på forhånd. Der er sæbedoseringsautomat på alle fire vaskerier, så du behø-
ver ikke at medbringe eget vaskepulver eller skyllemiddel. 

Sådan foregår det i praksis:
Du låser dig ind på vaskeriet ved at holde vaskechippen
op for døråbneren ved døren - det er ikke nødvendigt at
indtaste en kode.

Hvis der ellers er vaskemaskiner ledige er næste skridt at
gå til konsollen ved siden af døren. Registrer dig med at
holde chippen op foran læseren og navigér dig igennem
systemet med knapperne - bemærk! Skærmen er ikke en
trykfølsom skærm, al navigation foregår med knapperne
under skærmen.
Bemærk endvidere, at maskinerne med numrene 1 og 2
kan reserveres. De fire øvrige vaskemaskiner og alle tre
tørretumblere er efter "først til møllen princippet". 
Hvis du blot reserverer en vaskemaskine skal du ikke putte dit tøj i maskinen! 
Systemet er nemlig smart nok til at tillade en anden bruger at starte en vask, hvis det 
kan regne ud, at vasken kan nå at blive færdig før den reserverede tid. 
Du kan også reservere maskiner hjemmefra på siden vaskeri.aub.dk.

Hvis du vil vaske med det samme, fylder du nu tøj i den valgte maskine og vælger 
program ved at dreje på den store drejeknap. Ved siden af knappen er nogle 
hurtigvalgsmuligheder: "økovask" (normal indstillingen) "meget snavset" og "hurtig 
vask". Nedenunder kan du vælge "forvask" og "ekstra skyl". Ved gentagne tryk på den
sidste knap (den, der viser en blomst) kan du fravælge henholdsvis sæbe og 
skyllemiddel.

Vaskechippen

Døråbneren
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Vasken startes ved tryk på drejeknappen.

Maskinerne har inge sæbeskål. Ønsker du at
bruge dit eget vaskemiddel kan dette kun
lade sig gøre med en "vaskebold" som smi-
des ind i tromlen sammen med tøjet.

Når du efterfølgende vil bruge en tørretumb-
ler skal du logge dig ind på konsollen igen.
Tørretumblerne kan ikke reserveres.

Tørringstiden kan enten vælges efter tid eller
efter tørringsgrad. Tørringsgraderne er "stry-
getørt" (hvor der stadig er en smule restfugt i
tøjet) "tørt" og "ekstratørt". Da man betaler
for tørretidens længde anbefales det, at
indstille tørringen efter tørringsgrad og ikke
efter tid.
Under tørretumbleren sidder et filter, som du
bør checke og eventuelt rengøre, før du
starter maskinen. Du kan simpelthen skrabe
fnuggen af med kanten af f.eks. dit beboerkort.

Sådan kommer du af med dit affald

Genbrugsgruppen

Lad os først gøre opmærksom på, at Morbærhaven har en genbrugsgruppe som 
indsamler brugbart, brugt tøj og andet huskeråd. Se nærmere på side 66.

Morbærhaven har kildesortering. Du skal derfor dele dit affald op i følgende dele:

Papir

I denne kategori hører reklamer, aviser, magasiner og løsark. 
Papir kan afleveres i de dertil mærkede beholdere i affaldsskabene på din gang.
I denne kategori hører ikke bøger, mad-emballage og pap.

Tørretumblerens fnugfilter
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Glas

I denne kategori hører flasker og skyllede
glas, herunder glas som der har været mad-
varer i.
Sådanne glasvarer kan uden låg placeres i
de dertil mærkede beholdere i affaldsskabe-
ne på din gang.
I denne kategori hører ikke keramik,
porcelæn, el-pærer og spejle.

El-spare-pærer

El-spare-pærer indeholder kviksølv og skal
derfor indsamles særskilt. På hver gang
findes der i ét af affaldsskabene en beholder
mærket "PL-pærer". PL-pærer er et teknisk
begreb for el-sparepærer. 
En udtjent el-sparepære lægges forsigtigt i
beholderen (så pærens glas ikke knækker og
kviksølvdampene undslipper). Du må også gerne lægge udtjente LED-pærer i denne 
beholder. Har du et udtjent lysstofrør, som er for langt til beholderen, kan du aflevere 
det på administrationen.

Karton og pap

I affaldsskurene imellem blokkene er der opstillet en særlig container i midten. Her 
kan du komme af med  pap og karton.

Batterier

Små, brugte batterier kan afleveres på vaskerierne. Desuden på administrationskonto-
ret og på beboerkontoret.  Bilbatterier skal afleveres på container-gården efter aftale 
med administrationen.

Malerrester, kemiske stoffer, metalaffald (i større mængder), el-udstyr og andet
farligt affald skal afleveres på container-gården efter aftale med administrationen. 
Små portioner kan afleveres direkte på administrationskontoret.

Alle affaldsskabe har bøtter til papir og
glas. Et enkelt på gangen har også til

"PL-pærer" - det vi normalt kalder
energisparepærer.
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Rest-affald

Rest-affald kan være fødevare-em-
ballage, bøger, plastik, madrester,
tekstiler, ting af træ, mindre metal-
ting, lertøj og keramik.
Rest-affald placeres i containerne i
affaldsskurene imellem blokkene.
Pak venligst dit rest-affald ind i en
plastikpose el. lignende. Vis hensyn
til de ansatte: Lad være med at fylde
en container så meget, at låget ikke
kan lukkes. Gå i stedet videre til den næste container.

Stor-affald

I Morbærhaven er stor-affald næsten altid møbler. Du stiller blot dine gamle møbler 
ved siden af et affaldsskur. Stil dem venligst således, at færdslen på stien ikke hindres.

Fraktioner, som vi ikke indsamler:

Vi har tidligere forsøgt os med indsamling af både madrester til kompost og plastik-
affald. Seperat indsamling af disse to affaldsformer er dog slået fejl og bliver p.t. ikke 
praktiseret.

Cykelskuret

De fleste gange har et cykelskur for enden af gangen. Du låser dig ind med din lejlig-
heds-nøgle.
Hvis du bor på en af de "halve" gange passer din nøgle i stedet til nærmeste cykelskur
- prøv dig frem. 
Cykelskuret må kun bruges til opbevaring af cykler. Det er forbudt at bruge det til op-
magasinering eller til knallerter, scootere og/eller motorcykler. Det må gerne bruges 
til opbevaring af el-cykler, men det er ikke muligt at lade el-cyklen op i cykelskuret.
Lyset i cykelskuret er koblet til udendørsbeslysningen, og tænder og slukker sammen 
med dette.

Selvom alle gangens beboere kan åbne for cykelskuret med hver deres lejlighedsnøgle
betyder det ikke, at alle har samme nøgle - din nabo kan altså ikke låse din hoveddør 
op.



Velkommen til Morbærhaven 29

Administrationen står for en
oprydningsuge i slutningen af
oktober eller starten af novem-
ber hvert år. Her bliver cykels-
kuret ryddet for ting som ikke
hører til samt gamle, efterladte
cykler. For med sikkerhed at
identificere efterladte cykler,
mærkes disse med en tydelig
seddel en måned i forvejen. Vil
du beholde din gamle cykel
fjerner du bare sedlen. Er du
bortrejst i længere tid må du
bede din nabo om at checke,
om der skal fjernes mærke fra din cykel eller parkere din cykel andetsteds.

Beboerne på en gang er selvfølgelig velkomne til at hjælpe administrationen ved selv 
at rydde op i deres cykelskur. Husk at give andre beboere på gangen besked i god tid i
forvejen.

Depotrummet

For enden af hver gang er der et teknikrum,
som gangens beboere ikke har adgang til.
Teknikrummet indeholder bl.a. komponenter
til Morbærhavens netværk samt varmtvands-
beholderen til gangens varme brugsvand.
Modsat teknikrummet, ud mod haven, findes
et fælles depotrum som står til rådighed for
gangens beboere. Du kan låse depotrummet
op med din lejlighedsnøgle. Depotrummet er
ikke større end ca. 1,60 x 2,20 meter og du
må derfor vise hensyn overfor dine medbe-
boere. Skriv dit navn og lejlighedsnummer
på de ting, som du stiller i depotrummet.

Der er et elskab på bagvæggen af depotrum-
met. Adgangen til dette skal skal holdes fri.

Depotrummet er gangens fælles ansvar. Hvis jeres depotrum er groet til med gammelt 
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ragelse, bør i aftale en fælles oprydningsdag. Husk at give alle besked i god tid, så I 
ikke risikerer at smide private ejendele ud for en beboer, som stadig bor her. 

Selvom alle gangens beboere kan åbne for depotrummet med hver deres lejligheds-
nøgle betyder det ikke, at alle har samme nøgle - din nabo kan altså ikke låse din 
hoveddør op.

Parkeringspladserne

Morbærhavens parkeringspladser er offentligt tilgængelige og kan benyttes gratis af 
enhver med et ærinde i Morbærhaven, altså også f.eks. dine forældre og venner. 
Da parkeringspladserne er offentligt tilgængelige, skal alle registreringspligtige køre-
tøjer være forsynet med nummerplader når de holder her, - opmagasinering af 
afmeldte køretøjer er ikke muligt og sådanne køretøjer vil blive fjernet af politiet for 
ejerens regning.

Man skal parkere i de afmærkede båse.

Langs kanten rundt om de større parkeringspladser er der malet gule, stiplede linjer. 
En stiplet, gul linje betyder parkeringsforbud, ikke stopforbud. Du må gerne stille din 
bil her i forbindelse med af- og pålæsning, så længe at du ikke er væk fra bilen i mere 
end 3 minutter.
Grunden til at du ikke må parkere langs kanten af parkeringspladserne er, at du kan 
spærre for udrykningsfartøjer som f.eks. brandvæsen eller ambulance.

Der gælder overalt i Danmark - også i Morbærhaven - et forbud imod at lade bilen 
køre i tomgang i mere end ét minut.

Der må ikke parkere lastvogne og rejsebusser på Morbærhavens parkeringsareal.

Opladning af El-fartøjer

Morbærhaven har ind til videre to ladestandere beregnet til el-opladelige biler. 
Beboere kan leje adgang til disse formedelst 50 kr. pr. md. som trækkes over huslejen.
Selve strømmen er inkluderet i lejen. Henvend dig på administrationskontoret for 
nærmere vejledning, hvis du er interesseret i at benytte denne mulighed. Du skal 
oplyse registreringsnummeret på din el-bil, når du underskriver kontrakten for adgang
til ladestanderne.
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Morbærhavens stisystem

Morbærhavens stisystem er et offentligt tilgængeligt færdselsområde og færdsels-
loven gælder her. Det er tilladt at cykle på stierne, men cyklister skal vise hensyn til 
gående, lige såvel som gående skal vise hensyn til cyklisterne. Det er også tilladt at 
køre på el-cykel.

Det er ikke tilladt at køre på knallert, scooter, motorcykel eller i bil på Morbærhavens 
stisystem. Forbudet gælder ikke udrykningsfartøjer eller de køretøjer, som de ansatte 
benytter i deres arbejde i Morbærhaven. 

Du kan få midlertidig dispensation for bil-forbudet ved ind- og udflytning samt hvis 
du har indkøbt større møbler til din lejlighed. Du skal henvende dig på administra-
tionskontoret for at få denne dispensation.

Saltning om vinteren

Saltning er den mest effektive forholdsregel imod sne og is, men hundepoter har ikke 
så godt af det. I Morbærhaven saltes der derfor kun på udvalgte hovedstrækninger. 
Der saltes ikke på de enkelte gange. På stierne, som løber igenem Morbærhaven på 
den lange led, saltes der som hovedregel kun på de brede stier, dvs. stier med cykel-
skure og affaldsskure. Se kortet på side 22.

Beskyt dig imod indbrud

Faren for indbrud er ikke større eller mindre i Morbærhaven end i ethvert andet bo-
ligområde.
Sørg for at tegne en forsikring, men undersøg først, om du eventuelt stadig er omfattet
af dine forældres forsikring.

Det bedste er selvfølgelig, hvis du slet ikke får brug for din tyveriforsikring. Så her er 
nogle tips:

På stuevinduet er der en lille skydeslå. Sørg for at denne altid er slået til når vinduet er
lukket.
Luk trækruden og vinduet når du ikke er hjemme.
Din hoveddør er ret godt sikret imod indbrud: Den kraftige stålliste på indersiden 
forhindrer, at døren kan sparkes ind. Omkring din brevsprække er monteret en stål-
ramme som forhindrer, at indbrudstyve kan stikke en pind ind og lirke vrideren op 
udefra.
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På siden af døren, under slåen, er en lille
skydeslå. Er denne slået ned, kan døren
slet ikke åbnes indefra med vrideren - kun
med nøgle. Den slås automatisk fra, når
døren låses op, så gør det til en vane at slå
den til, når du forlader lejligheden.

Lås altid din dør også selvom du kun for-
lader din lejlighed for et kort øjeblik, og
også når du er hjemme.
Anskaf dig tætsluttende gardiner.
Lad være med at prale med dine ny-
anskaffelser. Har du modtaget dyrt udstyr
med posten, så riv adressemærkaten af
papkassen inden du smider den ud.
Måske er der allerede en dørspion i din
hoveddør, når du flytter ind. Ellers kan du
bestille en på administrationskontoret, den
koster kr. 207,- alt inklusive (2010 pris med forbehold).

Beskyt dig imod brand

Brand forekommer sjældendt i
Morbærhaven. Brandhæmningen imellem
lejlighederne er så god, at vi aldrig har
oplevet, at brand i en lejlighed har spredt
sig til en anden. 

De hyppigste årsager til brand er rygning,
glemte stearinlys, glemte kogeplader
og/eller defekte el-apparater.

Her er nogle gode huskeregler:
Ryg ikke i sengen.
Askebægeret stilles i køkkenvasken og
tømmes først i skraldespanden næste
morgen.
Sluk altid stearinlys og olielamper - også
selvom du kun forlader din lejlighed et kort øjeblik.
Lad være med at stille tændte stearinlys oven på fjernsyn eller andre el-apparater.
Stil ikke stearinlys i nærheden af gardinet.

Døren med sikringen slået til
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Gør det til en vane, lige at checke kogepladerne når du forlader lejligheden.
Check dine el-apparater. Hvis de lugter af "brændt elektronik", begynder at ryge eller 
slå gnister skal de repareres af en fagmand eller smides ud. 
Ved længere tids bortrejse: hiv alle el-apparater ud af stikkene.

Og to gode tips:
Sørg for at tegne en forsikring, men undersøg først, om du eventuelt stadig er omfattet
af dine forældres forsikring.

Anskaf dig en røgalarm.

Skadedyr

Morbærhaven ligger tæt på skoven og det kan derfor ikke undgås, at nogle af skovens 
dyr besøger os.

Myrer:
Du kan gratis få myre-gift på beboerkontoret, men skal betale et depositum for 
emballagen.

Rotter:
Morbærhavens kloaker er udstyret med rotte-spærrer så rotter i toilettet burde være en
umulighed, men derfor kan der jo godt være rotter andre steder. Observerer du rotter 
skal du melde det på administrationskontoret, også selvom de "bare er udenfor".
Vi kan selv gøre meget for at begrænse rotterne: 
- Undlad at smide madrester i toilettet
- Pak husholdningsaffald godt ind før du smider det i containeren
- Opbevar ikke dyrefoder, tøj eller polstrede møbler i cykelskuret.

Væggelus og kakerlakker:
Morbærhavens beboere er vidtberejste, og nogle gange kommer der et par ekstra 
passagerer med hjem, som f.eks. væggelus og kakerlakker.
Du kan ikke selv bekæmpe dette problem, men Morbærhaven har et abonnement hos 
Rentokil, og de kan. Henvend dig på administrationen.
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Del 3: Generelle informationer og tips om 
din lejlighed

Den individuelle el- og varmeafregning

Under dit sikringsskab sidder en el-måler. Under el-måleren sidder en lille sender, 
som hele tiden sender oplysninger om dit strømforbrug til en central modtager. Der 
kommer altså ikke nogen målermand og aflæser din el-måler. Alligevel har måleren et
display -  det er for, at du selv kan følge med i dit forbrug.
På hver af dine radiatorer sidder der tilsvarende en føler. Også de sender trådløst op-
lysninger om dit varmeforbrug til en central modtager.

Sådan afregnes varme og el

El-måleren måler kilowatt og du kan nemt følge med i dit
forbrug i det lille display på måleren i vindfanget. 
Varmemålerne har også et display som imidlertid kræver en nær-
mere forklaring.
Du trykker på knappen under displayet. Der cykles nu automa-
tisk igennem fire informationer, displayet slukker automatisk
igen efter et minuts tid.
De forskellige informationer er markeret med et bogstav eller
ciffer først:
2: Samlet antal forbrugsenheder siden målerens installation
A: Antal forbrugsenheder siden sidste skæringsdato (årsskifte)
b: Antal forbrugsenheder i den foregående periode
c: Næste skæringsdato.

Hvis måleren viser "P" efterfulgt at et ciffer er der optrådt en
permanent fejl som ikke går væk af sig selv. Du må op på administrationen for at få 
fejlen rettet.

Kort tid efter indflytning har du modtaget et brugernavn og en login-kode til 
www.istaonline.dk.
Her kan du gå ind og checke, om dit varmeforbrug bliver registreret korrekt. Du kan 
også her se dit el-forbrug.
Først ses nogle søjlediagrammer som giver en månedlig forbrugsudvikling.
Hvis du klikker på den orange pil nederst til venstre fremkaldes en dag-til-dag rapport
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for hver af målerne i din lejlighed.
Tallene skulle gerne svare til de tal, du
ser i det lille display.
Vær dog opmærksom på, at opdaterin-
gerne på istaonline er ca. en uge bag-
ude. Du skal altså notere målingerne
over en periode for at verificere tallene.

Yderlejligheder kontra
midterlejligheder

Det er nemmere at varme en lejlighed op, som ligger i midten af en række, end en en-
de-lejlighed. Dette er der taget højde for (hvordan dette skal gøres er fastsat i en lov) 
med den såkaldte korrektionsfaktor, som du også kan se på ovennævnte dag-til-dag-
rapport. Korrektionsfaktoren tager også højde for, at radioatoren i stuen er meget stør-
re end radiatoren på badeværelset.

Hvornår skal man så betale?

Du kan ikke slutte direkte fra enhederne i opgørelsen og til den endelige varme-
regning. Det skyldes, at boligselskabet ikke kender fjernvarme-prisen før året er 
omme. Boligselskabet skal jo hente sine udgifter til fjernvarme fra beboerne, fordelt 
efter hvor meget hver enkelt har brugt. Det er forklaringen på, at vi får en korrektion -
enten penge tilbage eller en efterregning - et par måneder inde i det nye år. 

Sådan sparer du på varmen

I en Morbærlejlighed er der nogle bestemte ting, som du kan gøre for at spare på var-
men:

Selvom din hoveddør er ret solid er det umuligt at gøre den helt vindtæt. Gør det til en
vane, at holde mellemgangsdøren lukket om vinteren.

En åben trækrude er behagelig om sommeren men et enormt varmespild om vinteren. 
Luft i stedet ud ved at slukke for termostaterne og åben vindue og hoveddør på vid 
gab i 5 minutter. Luk og vent i yderligere 5 minutter og tænd så for varmen igen.

Anskaf dig tykke, tætsluttende gardiner. Isoleringsevnen i gardiner er meget større 
end f.eks. persienner.
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Check om dine termoruder er punkterede, se side 39.

Du kan godt holde en lidt lavere temperatur på badeværelset hvis du gør det til en 
vane at holde døren til badeværelset lukket.

Sådan sparer du på elektricitet

Sparerådene på el-området er stort set de samme som gælder for resten af landet.

Du kan læse gode spareråd på center for energibesparelse's hjemmeside 
http://www.goenergi.dk/

I Morbærhaven bør du være særligt opmærksom på, om du har husket at slukke for 
kogepladerne og at køleskabsdøren er lukket ordentligt.
Gør det til en vane, inden du går i seng og når du forlader lejligheden om morgenen, 
lige at give køleskabsdøren et klem og check kogepladerne.

Sådan sparer du på vandet

I Morbærhaven har vi ikke individuel afregning af vandforbruget, men det betyder 
sandelig ikke, at vi får vandet gratis. Morbærhaven brugte i 2013 ca. 2,5 millioner kr. 
på vand og kloak og det er godt 8 % af huslejen der går til vand.
Beløbet er sammensat af vandafgift og kloakafgift men da kloakafgiften reguleres 
efter hvor meget vand vi bruger, er det en god grund til at spare på vandet.
Hvorfor har vi så ikke individuelle vandmålere? Problemet er, at vandmålere er dyre 
og vi skal bruge hele 4 vandmålere for hver eneste lejlighed. Udgiften kan vi kun 
hente over huslejen.
Hjælp os derfor med at undgå denne udgift, - spar på vandet. Det er ikke blot med til 
at holde huslejen nede, men det er også godt for miljøet!

Fire steder du skal være særligt opmærksom på:

Drypper din vandhane eller løber dit toilet?
En dryppende vandhane eller et løbende toilet kan nemt koste over tusind kr. i vand 
på et år. Hvis din vandhane drypper eller dit toilet løber, skal du bare melde det på ad-
ministrationskontoret, så kommer der en AUB-ansat og løser problemet - GANSKE 
GRATIS! Han kommer som regel den følgende arbejdsdag.
Se på side 19 hvordan du kontakter administrationen.
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Vask op i en opvaskebalje - ikke under rindende vand
En opvaskebalje koster kun ca. 20 kr. og dit service bliver endda renere!
Afkort brusebadet
Din bruseniche er ikke et meditationsrum. Tag brusebad så ofte som du har behov for 
det, men husk at 5 minutter er nok. Tror du ikke på det? Prøv at tage tid på dig selv - 
du vil blive overrasket over hvor lidt tid det tager, at blive helt ren under bruseren, 
hvis du ikke spilder tiden!

Brug ikke toilettet som skraldespand
Det er fristende lige at smide f.eks. en brugt ørevatpind eller et papirhåndklæde i 
toilettet. Men selv med et let tryk bruger et Morbærhave-toilet ca. 2 liter vand - og det
er meget vand for blot at slippe af med en ørevatpind.

Gennemgå dit vandforbrug- og du kan sikkert finde andre steder hvor det er muligt at 
spare!

Regelmæssig pleje og eftersyn af din bolig

Ansvaret for pasningen af de tekniske installationer påhviler boligselskabet. Det 
betyder dog ikke, at du kan tillade dig helt at ignorere disse ting. Boligselskabets 
ansatte har jo ikke mulighed for at komme rendende i din lejlighed hele tiden og 
kontrollere, at alt er i orden. Hvis f.eks. din termostat bliver utæt, er det dit ansvar at 
reagere på dette problem inden at vandskader bliver så omfattende, at f.eks. gulvet 
bliver ødelagt. Du har tilsynspligt med din lejlighed.
Bortset fra de tekniske installationer er det dig, der har ansvaret for vedligeholdelsen 
af lejlighedens indre. 

I dette kapitel vil vi ikke fortælle dig hvordan du skal gøre almindeligt rent, men blot 
gennemgå de Morbærspecifikke problemer. Der henvises gentagne gange til 
administrationen. Du kan læse om administrationskontoret på side 19.

Vedligeholdelsesordning

Efter loven skal en afdeling i et alment boligselskab vælge om boligerne vedligehol-
des efter en af to muligheder, den såkaldte A-ordning og den såkaldte B-ordning. I 
Morbærhaven har vi besluttet at benytte A-ordningen. Det betyder, at lejeren grund-
læggende selv er forpligtet til almindelig vedligeholdelse i bo-perioden. Dog over-
tager boligselskabet gradvist udgifterne til en "normalistandsættelse". Normalistands-
ættelsen omfatter tapetsering og maling af vægge og lofter, lakering af gulve samt 
rengøring efter håndværkere. Den omfatter ikke malede eller lakerede træflader som 
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døre, skabslåger og det indre af skabene. Den omfatter heller ikke usædvanligt slid 
som følge af mislighold.

Beskyttelse af gulvet

Gulvet er altså også omfattet af normalistandsættelsen, det gælder dog ikke skader, 
der er så omfattende, at gulvbrædder skal udskiftes. Som tommelfingerregel kan man 
sige, at gulvet er omfattet af normalistandsættelsen, hvis beboeren har gjort sig rime-
lig anstrengelse for at beskytte gulvet. 
- Sørg derfor for, at der filtdupper på stole- og bordben.
- Læg gulvtæppe eller anden belægning i gangarealerne eller læg gulvtæppe fra væg 
til væg. Gulvtæpper med gummibagside kan dog vulkanisere med et nylakeret gulv. 
Dette kan undgås ved at strø talkum på gulvet først. Rådfør dig med tæppeforhandle-
ren. Lad være med at tape tæppet fast med dobbeltklæbende tape.
- Hvis du har en kontorstol er det under alle omstændigheder endvidere en god ide at 
stille den oven på et særligt plast-underlag.
- Undlad at gå rundt i din lejlighed i udendørs fodtøj.
- Hvis der løber vand ud i gulvet fra f.eks. en utæt radiator, skal du søge hjælp hos ad-
ministrationen inden at parketgulvet bliver angrebet af råd.

Check termostater

Kontrollér jævnligt, at der ikke siver vand ud ved termostaterne. Observerer du dette, 
skal du rette henvendelse på administrationen som gratis skifter termostaten for dig.

Rengøring af bruse-afløbet
Bruseafløbet fungerer samtidig som afløb for vasken på badeværelset. Du rengører 
det på følgende måde: Løft rist-flisen op med f.eks. en skruetrækker. Under rist-flisen 
er der en bundrist som sandsynligvis er tildækket med en masse fnadder. Skrab dette 

af med f.eks. en skruetrækker og kyl det over i toilettet. Skyl efter med håndbruseren 



Velkommen til Morbærhaven 39

og tryk rist-flisen på plads igen. 
Er dit afløb  stadig stoppet, dvs. stoppet
selvom bundristen er ryddet, kan du ikke
selv løse problemet. Ret henvendelse på
administrationskontoret. 
Du må ikke bruge kemisk afløbsrens som
f.eks. kaustisk soda, da det på lang sigt kan
skade afløbsrørene.

Undgå skimmelsvamp

Skimmelsvamp opstår hvis der er for høj
luftfugtighed i en lejlighed. Risikoen er der-
for størst om vinteren. Risikoen øges også,
hvis du tørrer tøj i din lejlighed eller har en
medbeboer boende.
I yderlejlighederne er der særlig stor risiko, hvis du
har ting stående op imod ydervæggen samt i bunden
af de køkkenskabe, som vender mod en ydervæg.
I alle lejligheder kan der optræde skimmelsvamp på
badeværelset og i vinduesrammen i stuen.
Skimmelsvamp er usundt og i længden kan også
bygningsdelene tage skade.
Du bekæmper skimmelsvamp med rengøring og
udluftning.
Luft ud hvis du tørrer tøj i lejligheden eller koger
særligt damp-afgivende mad.
Tør vinduesrammen af regelmæssigt med en op-
vredet klud med lidt universalrengøringsmiddel.
Køb en svaber til brusenichen og gør det til en vane
at svabe gulvet efter hvert bad. Dette mindsker ikke
blot kalkaflejringerne på brusenichens gulv men
mindsker også den vandoverflade, som ellers står og fordamper og dermed afgiver 
luftfugtighed.

Udskiftning af punkterede termoruder

Din termorude er punkteret hvis du observerer dråber imellem glassene. Vær op-
mærksom på, at under nogle vejrforhold kan der godt sidde damp og dråber på både 
indersiden og ydersiden af ruden. Tør derfor først ruden af både indvendig og udven-
dig med en tør klud. Hvis du stadig kan observere fugt imellem glassene er din rude 

Skimmelsvamp ved køkken-
vinduet i 2-værelses lejlighed

Bruse-afløbet når rist-flisen er fjernet
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punkteret.
Det betyder, at dens varmeisolerende effekt er nedsat, og med tiden vil vandet få 
ruden til at kalke til, så du ikke kan se ud af vinduet længere.
Heldigvis kan du få udskiftet punkterede termoruder på boligselskabets regning. Hen-
vend dig på administrationskontoret.
En punkteret termorude er ikke det samme som en smadret eller revnet termorude. Er 
din termorude smadret eller revnet indefra skyldes det mislighold, og det kommer du 
selv til at betale for.

Rengøring af udsugningen

Læg en gammel avis over dine kogeplader.
Åbn udsugningen over kogepladerne ved at skubbe risten tilside med den lille tap. Du
kan nu udtage filteret. Filteret lægges i blød i lunkent vand med lidt opvaskemiddel i 
10-15 minutter. Herefter vrides det op og lægges tilbage. Du kan checke, at udsug-
ningen virker ved at tænde for den og holde et stykke papir op mod risten. Det skulle 
gerne blive suget fast af luftundertrykket. Udsugningen slukker automatisk efter 20 
minutter eller ved at du trykker på knappen igen. Vær opmærksom på, at udsugningen
er styret af en timer, så der er mere sug på om morgenen (fra 7-9) og om aftenen (17-
19), altså på de tidspunkter, hvor der normalt laves mad.

Afrimning af køleskab

Dit køleskab er "afrimningsfrit" men kan alligevel trænge til en afrimning i ny og næ. 
Tøm køleskabet for madvarer.
Placer gamle aviser eller et håndklæde lige under køleskabsdøren, da der vil løbe en 
del vand ud ad køleskabet. Åbn køleskabsdøren og lågen til fryseren. Skru 
termostaten ned på nul. 
Vær parat til, med jævne mellemrum, at tørre indersiden af fryseren og køleskabet af 
med en opvreden klud så du undgår vandskade på dit køkkengulv. 
Lad være med at forsøge at fjerne isen i fryseren med f.eks. en kniv eller en skrue-
trækker. Der er stor risiko for at du kommer til at stikke igennem fryserens beklæd-
ning og så dur fryseren ikke længere.
Skru termostaten op igen når afrimningen er tilendebragt.

Sikringerne og HPFI-afbryderen

Sikringernes funktion er at beskytte imod kortslutninger, som normalt vil resultere i at
et elektrisk apparat begynder at bruge usædvanligt meget strøm med brandfare til 
følge. Oplever du at en af sikringerne går, uden at du har brugt særlig meget strøm, er 
forklaringen normalt, at et af dine apparater ikke er i orden. Træk alle apparater ud af 
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stikkene og skift så sikringen. Tilslut nu
apparaterne igen, et efter et, til sikringen igen
springer og du dermed har fundet synderen. Det
apparat, som får sikringen til at springe, skal
enten repareres af en fagmand eller kasseres.
I dit sikringsskab er der foruden de to sikringer
også en HPFI-afbryder. HPFI-afbryderen skal
sikre imod fejlstrøm. Virker din HPFI-afbryder
ikke, kan du risikere at få stød.
Oplever du, at HPFI-afbryderen slår fra i tide og
utide er forklaringen sandsynligvis, at der er en
fejl i de faste el-installationer i din lejlighed.
Men fænomenet kan også fremkaldes af et
defekt, elektrisk apparat. Prøv derfor først med
trin-for-trin metoden som beskrevet ovenfor.
Giver det ikke en forklaring, bør du kontakte
administrationen.

HPFI-afbryderen har en prøve-knap som bør
benyttes en gang om året. Prøveknappen fremkalder med vilje en ufarlig fejlstrøm 
som dog skal få HPFI-afbryderen til at slå fra. Derved ryger strømmen i hele 
lejligheden, så du skal selvfølgelig ikke foretage testen, medens du er ved at lave mad
eller har åbne dokumenter på din computer. Når testknappen har fået strømmen til at 
gå, kan du bare tænde for strømmen igen ved at slå HPFI-afbryderen til igen. Får 
testknappen ikke HPFI-afbryderen til at slå fra, bør du kontakte administrationen.

Modtagelse af TV og radio i Morbærhaven

Du kan se en aktuel liste over kanaler på anlægget på Morbærhavens hjemmeside:
http://www.morbaerhaven.dk/boligselskabet/radio-tv/

Morbærhavens antenneanlæg er delt op i tre dele: en grundpakke som ikke kan fra-
vælges, en valgfri, analog betalingspakke og et udvalg af digitale kanaler som kræver 
individuelt abonnement hos firmaet Boxer. Boxer udvalget dækker over flere forskel-
lige abonnementsmuligheder. Ialt findes over 50 forskellige TV-kanaler på anlægget.

Hvis du ikke vil se betalingskanaler
Grundpakken består af ca. 11 analoge TV-programmer og 14 analoge radiokanaler. De
analoge TV-programmer kan modtages med et hvilket som helst fjernsynsapparat med
PAL-tuner (= almindeligt fjernsyn).  Tilfredsstiller disse kanaler dit fjernsynsbehov 
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skal du ikke tegne abonnement hos Boxer, og du kan endvidere henvende dig på 
AUBs administrationskontor og bede om at få sat et filter op, så du også slipper for at 
betale for Morbærhavens egen betalingspakke. Det er gratis at få sat et filter op, men 
du skal rydde pladsen foran antennestikket så AUB-manden kan komme til.

Hvis du primært vil se DRs kanaler i digital kvalitet
I grundpakken findes også DRs digitale kanaler samt 6 svenske kanaler og de kræver  
ikke Boxer abonnement. Det kræver dog DVB-T og mpeg4 kompatibelt modtage 
udstyr.

Hvis du ikke har fjernsyn
Selvom du slet ikke har fjernsyn kan du ikke fravælge grundpakken på antenneanlæg-
get. Du sparer selvfølgelig udgiften til Boxer og kan slippe for at betale for vore egne 
betalingskanaler ved at få sat et filter op som beskrevet ovenfor.
Beløbet, du betaler for Morbærhavens grundpakke, består kun for en meget lille del af
udgifter til TV-stationerne. Langt den største part af denne udgift stammer fra driften 
og vedligeholdelsen af selve antenneanlægget. Det er et lovkrav, at et fællesantenne-
anlæg skal betales på den måde. 

Kombinationsmulighederne med betalingskanalerne
Du kan vælge at se og betale for Morbærhavens betalingskanaler uden at se Boxer-
TV. Du kan også vælge at se Boxer-TV uden at se og betale for Morbærhavens beta-
lingskanaler. Og du kan vælge begge dele eller ingen af delene. Du kan ikke til- eller 
fravælge individuelle kanaler i Morbærhavens betalingspakke. Du kan se på Morbær-
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havens hjemmeside [se ovenfor] hvilke kanaler, der aktuelt er i betalingspakken og 
hvad den koster. Kanalerne i Morbærhavens betalingspakke kan modtages med et 
hvilket som helst fjernsynsapparat med PAL-tuner (= almindeligt fjernsyn).

Hvad kræves for at se Boxer?
Boxers signal er et kodet, digitalt signal og kan derfor ikke uden videre modtages med
et gammeldags fjernsyn. Du kan se på Boxers hjemmeside: www.boxertv.dk hvilke 
fjernsyn, der er Boxer godkendte. Har du et fjernsyn som ikke er Boxer godkendt, kan
du stadig se Boxer-tv, men det kræver så en ekstern dekoderboks som tilkobles TV'et 
på samme måde som man f.eks. tilkobler en DVD-afspiller eller en parabolmodtager. 
Du kan på Boxers hjemmeside også se, hvilke dekoderbokse der er Boxer-godkendte.
Du skal selv tegne abonnement hos Boxer og selv købe nødvendigt modtageudstyr. 
AUBs administrationskontor har intet med denne del af antenneanlægget at gøre. 

Boxers pakker
I Morbærhaven tilbyder Boxer de samme pakker som også tilbydes i resten af Dan-
mark.  Du kan på http://www.boxertv.dk se hvilke pakker Boxer tilbyder og 
hvad de koster. 

Særligt om dansk TV2
Dansk TV2 blev 11. januar 2012 betalingskanal. Den kan derfor ikke længere være 
indeholdt i Morbærhavens grundpakke. Da den indeholdes i de fleste af Boxers 
pakker kan den heller ikke placeres i vores egen betalingspakke, da det ville betyde, at
beboere, som både ønskede betalingspakken og en Boxer-pakke, ville komme til at 
betale for TV2 to gange. 
I Morbærhaven kan man derfor kun se TV2 med et Boxer-abonnement.

DVB-T og DVB-T2
Signalerne i DRs digitale pakke og i Boxer-pakkerne sendes i DVB-T format. På et 
tidspunkt i fremtiden vil DVB-T sandsynligvis blive suppleret med eller erstattet af 
det nyere DVB-T2 format. Dette format vil give mulighed for flere kanaler i HD-
format. Du kan allerede nu købe fjernsyn som både kan modtage DVB-T og DVB-T2.
Planlægger du i nær fremtid at købe nyt fjernsyn er det altså en god ide, at kigge efter 
DVB-T2 kompatibilitet.

Vores mulighed for at påvirke udvalget på antenneanlægget
Udbuddet af TV-kanaler og sendeteknikken ændres med jævne mellemrum. Udvalget 
i Boxers pakker har Morbærhaven ingen direkte indflydelse på. Udvalget i grundpak-
ken og vores egen betalingspakke sammensættes på ny hvert 2. år ved en urafstem-
ning blandt alle beboere. Indholdet kan altså have ændret sig, når du læser dette. DRs 
kanaler samt en regional-TV-kanal er dog "must-carry-kanaler" som vi ikke kan 
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stemme ud af anlægget.

Radiokanalerne
Der er p.t. 14 radiokanaler. Alle kanaler er analoge og kan modtages med en gammel-
dags radio. Digital radio (DAB) findes ikke på anlægget man kan modtages overalt i 
Morbærhaven med en almindelig stue-antenne.

Opsætning af egen antenne/parabol

Er du ikke tilfreds med udbuddet af TV- og radio kanaler har du ret til, under visse 
forudsætninger, uden på bygningen at montere egen radio- og fjernsynsantenne, 
herunder egen parabol.  Dette gælder også, hvis du er radio-amatør. Antennen og/eller
parabolen skal være så diskret, at den ikke kræver byggetilladelse. Det betyder at en 
parabol ikke må have en diameter på over 1 m og at en antenne skal være CE-mærket.
Du skal altid ansøge administrationskontoret om lov inden at du sætter egen 
parabol/antenne op.
Ansøgningen skal være ledsaget af to ting: 
- Liste over kanaler, du ønsker at modtage (eller angivelse af, at antenne kun skal 
bruges til amatør-radio)
- Plantegning over hvordan du ønsker at placere din antenne/parabol.
Administrationen kan afslå din ansøgning, hvis de kan påvise, at du kan modtage de 
ønskede kanaler på anden vis, f.eks. via antenneanlægget.
Administrationen kan afslå din ansøgning, hvis placeringen af din antenne/parabol vil 
være til skade for bygningerne eller til gene for andre beboere.
Du skal følge administrationens anvisninger med hensyn til placering og befæstelse af
antennen/parabolen.
En parabol kræver frit sigte i sydlig retning. Nogle steder kan et sådan sigte være 
hindret af bygninger eller træer. Du har intet krav på at f.eks. et træ bliver fældet, hvis
det skygger for din parabol.
Du har under alle omstændigheder ansvaret for din egen parabol/antenne, herunder 
hvis et lynnedslag i din parabol/antenne forårsager skader på bygninger eller andre 
beboere eller deres ejendele.
Du er forpligtet til at nedtage antennen/parabolen senest ved fraflytning.
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Fordele og ulemper ved Morbærhavens netværk

Morbærhaven deles om en fælles internet-adgang som p.t. er på 5 Gbit symmetrisk. 
Du vil opleve, at Morbærhavens internetadgang er meget hurtig. 
I praksis foregår det ved, at alle computere på Morbærhavens netværk er skjult bag en
fælles gateway. Det har den fordel, at en hacker udenfor Morbærhaven ikke har direk-
te adgang til din computer. Det har til gengæld også den ulempe, at din computers IP-
adresse ikke er direkte synlig på internettet. Du har derfor ikke mulighed for f.eks. at 
opsætte din egen, offentlige web-server via Morbærhavens netværk.
Hvis du blot vil bruger Morbærhavens netværk til e-mail og til at surfe på nettet, er 
disse begrænsninger uden betydning for dig.
Morbærhavens netværk tilbyder ikke private web-sider. Morbærhavens netværk råder 
ikke over en egen news-server eller IRC-server. På www.morbaerhaven.dk findes dog
et web-baseret debatforum, som  kan bruges i stedet.

Egen mail-adresse

Du kan oprette din egen mail-adresse. Den vil have formen [brugernavn]@aub.dk. Du
skal først oprette dig som bruger på netværket på:
http://www.morbaerhaven.dk/selvbetjening/opret-konto/
Mailadressen kan bruges til afsendelse og modtagelse af mails fra overalt på internet-
tet. Du skal dog være opmærksom på, at du mister din mail-adresse ca. 6 måneder ef-
ter at du er flyttet fra Morbærhaven.
Når du er oprettet, kan du læse og skrive e-mails via Morbærhavens web-mail som 
findes på adressen http://mail.aub.dk.
Du kan også bruge et traditionelt mail-program: Du bruger dit brugernavn og pass-
word som du valgte, da du oprettede dig. Som indgående mailserver (pop3) skal du 
angive mail.aub.dk og som udgående mailserver (snmp) skal du også skrive 
mail.aub.dk.
Bruger du undertiden din computer på andre netværk skal du dog midlertidigt ændre 
adressen på den udgående mailserver (SNMP) til det, som benyttes på det pågældende
netværk.

Du kan selvfølgelig også vælge at benytte en ekstern mail-adresse via Morbærhavens 
netværk.
checker du din mail via et web-interface kræves ingen særlige forholdsregler.
Bruger du et traditionelt mail program skal du være opmærksom på, at du skal bruge 
Morbærhavens mail-server som udgående mail-server. Under udgående mailserver 
(SNMP) skal der altså stå mail.aub.dk.
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Alternativ internet-adgang

Du har ret til og mulighed for at etablere din egen, private internetadgang parallelt 
med Morbærhavens internet-adgang. De fleste smartphones tilbyder internet-adgang 
via mobil-telefonnettet. Dertil kommer, at der i hver lejlighed findes et telefonstik 
som ejes af TeleDanmark. Via dette stik kan du etablere egen ADSL-forbindelse hos 
enhver, kommerciel internet-udbyder i Danmark.
En sådan ADSL-forbindelse vil være både langsommere og dyrere end internet-ad-
gang via Morbærhavens netværk. Til gengæld får du i reglen en IP-adresse, som er di-
rekte synlig på Internettet. Beboere, som benytter sig af denne mulighed, er typisk be-
boere, som har behov for at kunne kontakte deres computere i Morbærhaven direkte 
via en VPN- eller en SSH-forbindelse. Hvis disse begreber ikke siger dig noget, har 
du sandsynligvis ikke behovet.
Selvom du har ret til at oprette en sådan parallel forbindelse skal du stadig sikre dig, 
at du ikke kommer til at åbne en bagdør for hackere til Morbærhavens netværk. Det er
dit ansvar at sørge for, at din private internet-adgang er behørigt adskilt fra Morbær-
havens netværk. Gør du ikke det, vil du blive frakoblet Morbærhavens netværk.

Styringen af Morbærhavens netværk

Morbærhavens netværk styres af netværksgruppen som er en frivillig, ulønnet gruppe 
beboere. To af disse er af generalforsamlingen valgt som netværksadministratorer. 
Netværksadministratorerne har det overordnede ansvar for Morbærhavens netværk. 

Kontakt til netværksgruppen og hjælp med netværket

Du kan skrive til netværksgruppen på help@aub.dk. Netværksgruppen holder møde 
hver den sidste mandag i måneden i kælderen, Center 2. Du kan møde op her, hvis du 
ønsker at være medlem af gruppen eller ønsker at diskutere principielle forhold om-
kring netværket. Der er desuden netværkshjælp hver den sidste onsdag i måneden fra 
19-20 og nogle gange andre onsdage, også i kælderen af Center 2. (benyt ringklokken,
da døren er låst).

Regler, som du skal overholde på Morbærhavens netværk

Du kan læse om Morbærhavens ordensregler for netværket på
http://www.morbaerhaven.dk/nc/morbaerhaven/regler-og-vedtaegter/single-regula-
tion/article/morbaerhavens-netvaerk/

Men her er de vigtigste:
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Sørg for antivirus
Selvom din computer er beskyttet imod hackere af vores fælles gateway er det 
desværre ikke ensbetydende med, at din computer ikke kan blive virus-inficeret. Sørg 
for, at din computer er beskyttet af et aktualiseret antivirus-program. Sørg også for at 
installere opdateringer til dit styresystem og dine programmer.

Undlad at spamme eller hacke
Bruger du din computer til at udsende uønsket e-mail, herunder kæde e-mails, vil net-
værksgruppen lukke for din internetadgang. Det samme gælder hvis du forsøger at 
skaffe dig uautoriseret adgang til andre computere på nettet.

Beskyt dit trådløse accesspoint
Kobler du et trådløst accesspoint til din Morbær-internetforbindelse skal det beskyttes
med WPA-kryptering eller bedre. Den ældre WEP-kryptering accepteres ikke lige-
såvel som det ikke er nok blot at skjule dit acesspoints SSID-navn. 

Del ikke din internet-adgang med andre
Du må kun stille din Morbær-internetadgang til rådighed for andre, hvis disse fysisk 
opholder sig i din lejlighed.

Netværksgruppens beskyttelse af din privatsfære

Jvf. "logningsbekendtgørelsen" (BEK nr 988 af 28/09/2006) skal alle udbydere af da-
tanetværk med flere end 100 brugere logge internettrafik i et år. 
Morbærhavens netværk implementerer logningsbekendtgørelsen.
Det betyder, at hver 500 datapakke, der passerer igennem Morbærhavens firewall, 
logges. Det er ikke pakkens indhold der logges, kun afsenderens IP-adresse, modtage-
rens IP-adresse, de anvendte porte, den anvendte protokol samt tidspunkt.
Desuden logges de mails, der sendes og modtages via Morbærhavens mail-server. 
Også her er det ikke indholdet af mail'ene der logges, men kun afsender- og modtage-
radresse samt tidspunkt.

De loggede data bliver gemt i et år. De må kun udleveres til politiet og kun mod fore-
visning af en dommerkendelse.

For at sikre mod internt misbrug bliver de loggede data placeret på en server, som kun
de to netværksadministratorer har adgang til.

Foruden logningsbekendtgørelsens krav kan følgende informationer opbevares om 
dig:
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- Personlige oplysninger kan opbevares på Morbærhavens servere som resultat af dine
egne, aktive valg. Dette kan f.eks. forekomme, hvis du vælger at lade dine e-mails 
forblive på mail-serveren eller hvis du poster i forummer på Morbærhavens netværk.

- Hvis du vælger at oprette personligt login på Morbærhavens hjemmeside opbevarer 
netværksgruppen informationer om dit borgerlige navn og adresse i tilknytning til det 
valgte login-navn. Denne information slettes når login-navnet nedlægges. 

Jævnfør vores vedtægter har netværksgruppens medlemmer tavshedspligt om beboer-
nes brug af Morbærhavens netværk. Det er de to netværksadministratorer, som er an-
svarlig for, at denne tavshedspligt overholdes. Netværksadministratorerne er en til-
lidspost, som vælges på generalforsamlingen.
Udlevering af personoplysninger til politet vil altid kræve en dommerkendelse.

Fejlfinding i din lejlighed 

Ingen strøm

Hvis der pludselig ikke er strøm på kontakterne i din stue, så check om køleskabet og 
kogepladerne stadig virker. Gør de det, er din 10 amperes sikring sprunget.
Hvis din kogeplader eller dit køleskab ikke virker, men der stadig er strøm på kontak-
terne i stuen er det sandsynligvis en af 16 ampere sikringerne, der er gået. Det kan 
selvfølgelig også være køleskabet eller kogepladerne der er gået i stykker. Det er dog 
sjældendt at begge kogeplader går i stykker på en gang. Har du mistanke til køleska-
bet, så check at det ikke bare er pæren, der er sprunget. Hvis der er skruet op for dit 
køleskab og du lader lågen stå åben, bør kompressoren springe an efter senest nogle 
minutter. Gør den det, er det bare pæren der er sprunget.

Hvis der hverken er strøm i køkkenet eller i stuen kan det være HPFI-relæet der er 
slået fra.
Prøv simpelthen at skrue den tilbage på "1" og se, hvad der sker.

Er det heller ikke tilfældet, så prøv at forhør dig hos dine naboer om de har strøm. 
Hvis det er aften kig på gangene og parkeringspladserne om der er lys. Er det ikke til-
fældet har hele Morbærhaven mistet gnisten - det sker nogle gange, og så må man ba-
re vente, til det bliver fikset.

Boligselskabet afbryder aldrig for strømmen på grund af manglende betaling af strøm.
Betaling for strøm opkræves sammen med huslejen og betaler du ikke, vil din lejlig-
hed blive opsagt.
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Ingen varme

Når fyringssæsonen starter og du skruer op for varmen kan der ske det, at termostaten 
"hænger". Inde i termostaten sidder en lille metaltap som går ind i selve røret ved ra-
diatoren. Denne tap kan have sat sig fast. Du kan måske dirke den løs ved et par gan-
ge at skrue termostaten helt i bund og så op igen. Vent en times tid, nogle gange 
springer tappen fri af sig selv. 
Lykkes det ikke, må du bede om hjælp fra administrationen.
Bemærk at termostaten skal stå på "4" for at levere en normal komfort-temperatur på 
ca. 21-22 grader. Selv hvis du skruer helt op for termostaten kan der i vinterhalvåret 
ikke blive varmere end ca. 24 grader.
For meget varme: Hvis du ikke kan skrue ned for varmen er din termostat knækket. 
Bemærk dog, at radiatoren ved streng frost har frostsikring indbygget. I dette tilfælde 
vil din radiator være lunken også selvom termostaten er skruet helt i bund. Dette er 
normalt. Hvis termostaten er knækket skal du henvende dig på administrationskonto-
ret.
Boligselskabet afbryder aldrig for varmen på grund af manglende betaling af varme. 
Betaling for varme opkræves sammen med huslejen og betaler du ikke, vil din lejlig-
hed blive opsagt.

Intet vand

Kig ud på gangen og se om der pusles henne i teknikrummet. I Morbærhaven er det 
ikke muligt at afbryde vandtilførslen til lejlighederne enkeltvis. Selv hvis AUB-folke-
ne bare skal skifte en pakning i en enkelt vandhane, er de nødt til kortvarigt at afbryde
for vandet til hele gangen. Dette er næsten altid årsagen til manglende vand.

Ingen internet

Bemærk at vi ikke har noget trådløst netværk i Morbærhaven. Du skal altså bruge en 
ethernet-ledning koblet til din computer for at bruge internettet.
Bemærk endvidere, at boligselskabet afbryder for internet-forbindelsen, hvis du skyl-
der husleje. Du vil så blive mødt af en særlig informationsside i din browser, som 
fortæller dig, hvad du skal gøre for at få internet igen.

Hvis det aldrig har virket: 
Du har sat din computer til i soveværelset eller på 1. sal i hemslejligheden men ikke 
fået etableret forlængerledningen i radiatorbænken korrekt. Se side 17
Du er kommet til at sætte computeren til stikket beregnet til telefon. De to stik er fy-
sisk ens, men indeholder ikke de samme signaler. Prøv det andet stik.
Din ledning er defekt. Prøv en anden.
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Din computer er ikke konfigureret til DHCP.
Hvis du kobler op via en switch, router eller et accesspoint (f.eks. hvis du ønsker flere
computere tilkoblet samtidig): Prøv at koble en computer direkte til stikket i radiator-
bænken - hvis det nu virker ved du, at det er din switch/router/accesspoint som den er 
gal med.

Hvis det har virket, men nu pludselig ikke virker mere:
Først og fremmest: Morbærhavens netværk styres af en gruppe frivillige idealister, og 
nogle gange går ting galt. Det hænder altså at netværket går ned. Hvis du har mulig-
hed for at koble op til internettet via en anden forbindelse, f.eks. med din smartphone,
så prøv at se, om du kan få adgang til www.morbaerhaven.dk. Kan du ikke det, er 
Morbærhavens netværk gået ned, og du må væbne dig med tålmodighed, netværks-
gruppen arbejder højst sandsynlig allerede på sagen.

Signalet fordeles med en switch på hver gang og nogle gange går den switch ned. 
Dette medfører at netværksforbindelsen ryger til en hel gang medens resten af Mor-
bærhaven stadig har internet-forbindelse. Prøv at snakke med dine naboer, for at finde
ud af, om dette er tilfældet. Er det det, så send en mail om det til help@aub.dk via en 
anden internet-forbindelse f.eks. fra en smartphone.
Det er meget sjældendt, at netværksforbindelsen falder ud til en enkelt lejlighed. Så 
hvis de andre på din gang stadig har internet er forklaringen snarere, at der er proble-
mer med noget af dit eget, private udstyr:

Har du ændret noget på din opsætning for nylig? Prøv at vende tilbage til den gamle 
indstilling.

Kobler du op via en hub/switch/router eller et accesspoint så prøv at koble en compu-
ter direkte til stikket i radiatorbænken. Virker det nu ved du, at noget af det frakoblede
udstyr er i stykker eller fejlkonfigureret.

Hvis du benytter at trådløst accesspoint uden at beskytte det med WPA-kryptering el-
ler bedre vil netværksgruppen før eller siden lukke for din internet-forbindelse. 

Netværksgruppen har også myndighed til at frakoble din computer hvis du ovetræder 
nettets netiquette eller hvis din computer er blevet virus-inficeret.
Så: Hvornår har du sidst scannet din computer for virus? 

Hjalp ingen af disse tips, så prøv at sende en mail til help@aub.dk via en anden for-
bindelse, f.eks. fra en smartphone, fra dit arbejde eller uddannelsessted. Eller søg 
hjælp på beboerkontoret eller administrationskontoret.
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Del 4: Naboskab
Morbærhaven er et boligområde hvor vi bor tæt på hinanden. Det kan kun fungere, 
hvis vi viser hensyn og respekt. 
Lydisoleringen imellem lejlighederne er ikke den bedste. Derfor kan du ikke tillade 
dig at spille høj musik når det lige passer dig. I lejligheden ved siden af eller overfor 
sidder måske en studerende, som er i gang med at læse til eksamen eller kæmper for 
at blive færdig med en projektrapport inden afleveringsfristen.
Hvis du vil invitere venner på besøg og du kan forudse, at stemningen måske bliver 
lidt højrøstet,  er det god tone ca. en uges tid forinden at runddele en lille seddel til 
nærmeste naboer og genboer og advare dem om begivenheden. Så kan de nå at plan-
lægge efter det.

Og desuden: Smid ikke skrald på gangen eller i haven. Respekter, at haven er en fæl-
leshave for alle omkringboende. Sørg for at have styr på dine husdyr.

Kæledyr

Det er tilladt at have almindelige kæle- og underholdningsdyr i Morbærhaven.
Det kræver ingen tilladelse have smådyr som f.eks. kanariefugle, guldfisk og hamster.
Krybdyr er tilladt, sålænge de altid holdes i terrarium.
Katte og hunde er også tilladt, men der gælder her særlige regler, se nedenfor. Katte 
og hunde er ikke tilladt på de overdækkede gange. Større dyr end hunde er ikke til-
ladt.

De 13 forbudte hunderacer

Som i resten af Danmark er de såkaldte registerhunde og blandinger af dem ikke 
tilladt. Det har tidligere været tilladt - også i Morbærhaven - og ejerne af disse hunde 
har lov til at beholde deres hunde til hunden dør. Du kan defor godt stadig opleve 
registerhunde i Morbærhaven, men der bliver færre og færre af dem. Nye beboere må 
ikke længere flytte ind med en registerhund, heller ikke selvom de ejer den lovligt på 
indflytningstidspunktet.

Hunde og katte skal registreres

Senest en måned efter indflytning eller anskaffelse af dyret skal du registrere din hund
og/eller kat på beboerkontoret. Du skal herefter genregistrere dyret hvert år.
Er dyret over 12 uger skal det være vaccineret og du skal fremvise vaccinationsattest. 
Vaccinationen skal fornys senest hvert 2. år.
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Særligt for katte:
Katten skal være chippet og/eller øretatoveret samt være registreret i Det Danske Kat-
teregister (via dyrlægen) og/eller katteregisteret (Inges Kattehjem) i ejerens navn. Er 
katten udegående, skal den være øretatoveret og neutraliseret. Mærket skal oplyses 
ved registrering. Neutraliseringsattest fra dyrlægen skal forevises ved registrering i 
Morbærhaven, på attesten skal mærket være påført således, at det dokumenteres at der
er tale om rette kat.

Særligt for hunde:
Foruden vaccinationsattest skal der også vises lovpligtig hundeansvarsforsikring. Alle
hunde skal være øre-/lysketatoveret eller chipset. Hunde skal være registreret i Dansk 
Hunderegister og bevis skal forvises ved registrering i Morbærhaven.
Hunden skal føres i snor på Morbærhavens område og må ikke tøjres på fællesarealer-
ne. Besørger hunden på Morbærhavens område skal du samle op efter den.

Hvorfor al den registrering?
Det kan virke som et lidt formålsløst bureaukrati at alle katte og hunde hvert år skal 
registreres på beboerkontoret. Men vi har mange hunde og katte i Morbærhaven, og vi
kan derfor ikke undgå, at smittende dyre-sygdomme undertiden huserer i Morbærha-
ven. Registreringssystemet er bl.a. til for at mindske dette problem. Som hunde- eller 
katte-ejer er det jo også i høj grad i din interesse, at de dyr, som din kat/eller hund le-
ger med, har orden i sin vaccinationer og forsikringspapirer - så det bør du også have!
Undlader du at registrere din kat/hund, er det en overtrædelse af ordensreglerne og 
kan medføre opsigelse af dit lejemål.

Haveændringer og ændringer på gangen

Haverne imellem blokkene er fælleshaver for beboerne omkring haven. Det er ikke 
tilladt at dele haverne op i mindre parceller og du kan ikke betragte havearealet foran 
din egen lejlighed som "dit område". Du har dog lov til at opsætte bure eller lignende 
foran dit eget stuevindue, så længe at installationen ikke rager ud over tagudhænget. 
Bure og andre, større installationer skal godkendes først på administrationskontoret.

Udover dette, kan beboerne omkring en have lave ændringer i haven efter nærmere 
regler, og endda få halvdelen af materialeudgifterne dækket af boligselskabet op til en
maksimumgrænse på 1200 kr.

Du kan læse om proceduren i detaljer på 
http://www.morbaerhaven.dk/nc/morbaerhaven/regler-og-vedtaegter/single-
regulation/article/aendringer-af-haver-gange-og-udearealer/
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- Men her er de vigtigste pointer: 
Der skal være skriftlige godkendelse fra mindst 2/3 del af de berørte beboere.
Det er meget vigtigt, at I ikke bare går i gang, men at I snakker med administrationen 
først. Der ligger f.eks. lyslederkabler for enden af haven - dem kan man nemt komme 
til at grave over, når man sætter et hegn op. Der findes en lang række andre, tekniske 
hensyn der skal tages, såsom drænrør, adgangsforhold for brandvæsenet m.v.

Man kan også få støtte til forbedringer på gangen, f.eks. indkøb af et gangbord.

Beboerne på overdækkede gange kan ligeledes få støtte til indkøb af fælles inventar 
på gangen.

De indkøbte genstande er Morbærhavens ejendom, også selvom beboerne omkring 
gangen eller haven har betalt en del af udgifterne.

Overtrædelse af ordensreglerne

I Morbærhaven er der nedsat et klagenævn og indstillingsudvalg (forkortet til KNIU). 
Udvalget består af 8 beboere som vælges af afdelingsbestyrelsen efter ansøgning.

Udvalget har to opgaver:
Dels at behandle de ansøgninger om lejligheder i Morbærhaven, hvor der foreligger 
særlige omstændigheder og som derfor ikke kan behandles rutinemæssigt af admini-
strationen. 

Og dels at behandle klager over beboeres eller deres gæsters overtrædelse af ordens-
reglerne.

Hvis du vil klage

KNIUs medlemmer er anonyme så du kan ikke komme i direkte kontakt med med-
lemmerne. 
Men du kan klage til klagenævnet med en blanket som udleveres på beboerkontoret.
Det er altid smart, hvis du først prøver at komme i dialog med den person, som skaber
problemerne. Løser det ikke problemet, så prøv at snakke med de andre berørte 
beboere, f.eks. de andre på gangen. Hvis de også føler sig generede, kan I indsende en
fælles klage som normalt vil stille jeres sag stærkere i klagenævnets behandling af 
sagen.
Det er dog vigtigt, at du/I klager hurtigt efter at begivenheden har fundet sted. 

Ting, som der typisk klages over til KNIU, er: Støjende adfærd, truende adfærd, løs-
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gående hunde og kørsel med knallert på Morbærhavens stisystem.

Finder KNIU klagen berettiget, vil det normalt udløse en skriftlig henstilling eller en 
advarsel til personen, der klages over. I gentagelsestilfælde kan personen får en "på-
mindelse", som er et noget skarpere brev sendt fra KKIK. Retter personen sig stadig 
ikke efter ordensreglerne, er næste skridt en opsigelse af lejemålet. Flere klager har 
altså en akkumulerende effekt, og det er uden betydning, at det eventuelt er 
forskellige ting, der klages over. En person kan altså godt blive opsagt hvis han f.eks. 
først har sin hund gående løs i Morbærhaven, dernæst spiller høj musik og til sidst 
kører på knallert på stierne. Dog bliver klagerne forældede efter en bestemt tidsfrist.

I grove tilfælde har KNIU myndighed til at springe de milde advarsler over og gå di-
rekte til påmindelse eller opsigelse. 

Om at bo på en overdækket (lukket) gang

Morbærhaven har 9 gange som skiller sig lidt ud fra de andre - de "overdækkede" el-
ler "lukkede" gange. De overdækkede gange har et overdækket gang-areal og et fæl-
lesrum med køkken. Det er i høj grad op til beboerne på en overdækket gang selv at 
aftale, hvordan det sociale liv skal udfoldes på gangen. 
Boligselskabet stiller dog nogle basale krav:
Du må ikke have hund eller kat på en overdækket gang. Smådyr som f.eks. kanarie-
fugle, guldfisk, dværgkaniner i bur eller krybdyr i terrarier er tilladt.
Gangen og fællesrummet er ikke et pulterkammer. Der må ikke stå køretøjer på 
gangen eller i fællesrummet - heller ikke cykler.
Gangen og fællesrummet skal holdes ryddet og rent. Formår gangen ikke selv at gøre 
dette, har administrationen ret til - på beboernes regning - at foranstalte rengøring af 
gangen.

Den overdækkede gang 4
En enkelt af Morbærhavens gange - gang 4 - fungerer som et kollektiv eller bofælles-
skab med fællesmiddage, fælles indkøbsordning og regelmæssige gangmøder. Gangen
har fungeret således i mange årtier og for at støtte dette, har boligselskabet givet 
gangen ret til selv at finde lejere til gangen uden om Morbærhavens normale indstil-
lingsregler. Har du lyst til at prøve at bo i kollektiv uden at flytte fra Morbærhaven, 
kan du sætte dig i kontakt med gangens beboere, måske du kan komme i betragtning 
næste gang, der er en ledig lejlighed på gang 4.
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Del 5:  Beboerforeningen
Enhver beboer er medlem af beboerforeningen. Det er via beboerforeningens møder, 
at medlemmer til afdelingsbestyrelsen og den interne del af bestyrelsen vælges, og det
er på beboerforeningens møder, at alle beboere har mulighed for at påvirke 
Morbærhaven. 
Morbærhaven styres efter principperne om direkte demokrati og det er beboerfore-
ningen som med fællesmødet og generalforsamlingen danner rammen om dette demo-
krati.
Beboerforeningen danner desuden ramme for en række sociale aktiviter og aktivitets-
grupper og driver desuden beboerkontoret som omtalt på side 20. 
Beboerforeningen er sidst, men ikke mindst, lejernes interesseorganisation overfor 
administrationen og offentlige myndigheder, for så vidt sagerne har med Morbærha-
ven at gøre.

Afdelingsbestyrelsen er beboerforeningens daglige ledelse.

Demokratiet, generalforsamlingen og fællesmøderne

Alle beboere kan udøve deres
demokratiske indflydelse via
generalforsamlingen og fælles-
møderne.

Generalforsamlingen er bebo-
erforeningens øverste myndig-
hed. Ordinær generalforsam-
ling afholdes hvert år d. 2. søn-
dag i november måned. 
Imellem generalforsamlingerne
er fællesmødet beboerforenin-
gens øverste myndighed. Ordinære fællesmøder afholdes i alle lige måneder, 3. tors-
dag i måneden.

Alle beboere har møde- tale- og stemmeret til generalforsamlingen og fællesmøderne. 
Alle beboere har også ret til at stille forslag til begge forsamlinger. Man kan kun 
stemme ved personligt fremmøde, ikke ved fuldmagt. Hvert medlem af 
beboerforeningen har én stemme uanset husstandens størrelse.
Det bliver annonceret i beboerbladet Det Sædvanlige Fis hvad der er frister for at stil-
le forslag til de to forsamlinger. Fællesmøderne bliver ligeledes indkaldt i Det Sæd-

Fra en generalforsamling i fællessalen
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vanlige Fis. Indkaldelsen til generalforsamling foregår med et separat hæfte som du 
modtager senest 10 dage før.

Afdelingsbestyrelsen og de interne medlemmer af bestyrelsen er bundet af beslutnin-
ger truffet af generalforsamlingen og fællesmøderne, og da de interne medlemmer har
flertallet i bestyrelsen kan man kort sagt sige, at generalforsamlingen bestemmer over 
Morbærhaven og imellem generalforsamlingerne er det fællesmøderne.

Afdelingsbestyrelsen har dog myndighed til at træffe beslutninger af uopsætlig øko-
nomisk karakter og til at behandle personsager som kræver fortrolighed. Beslutninger 
efter reglerne om uopsætlig økonomisk karakter skal til eftergodkendelse på først-
kommende fællesmøde. Det skal beslutninger i personsager ikke. De berørte personer 
kan dog i visse tilfælde vælge selv at anke en afgørelse til fællesmødet, det gælder 
f.eks hvis en person er blevet smidt ud af en gruppe.

...og sådan fungerer det i virkeligheden:

Så vidt det officielle billede af demokratiet i Morbærhaven.
Her kommer så det mere realistiske billede:

Generalforsamlingen og fællesmøderne bliver skam indkaldt og afholdt efter de oven-
for skitserede regler, men i praksis deltager der kan 15-30 beboere i hvert møde. Vi 
ville forfærdeligt gerne have, at der deltog flere beboere. Men som ny beboer kan man
godt få det indtryk, at deltagerne i møderne alle kender hinanden og alle har boet i 
Morbærhaven i rigtig mange år - et indtryk som ikke er helt forkert. Et stort antal af 
deltagerne er afdelingsbestyrelsesmedlemmer, og man kan godt føle, at man bliver 
tromlet af afdelingsbestyrelsen fordi medlemmerne sidder inde med en masse in-
formationer, og desuden har haft mange af diskussionerne allerede i afdelingsbesty-
relsen, og derfor har prøvekørt argumenterne på hinanden.

Det er selvfølgelig et demokratisk problem, som det imidlertid er svært at løse. Vi kan
jo ikke så godt lave en regel der siger, at kun komplette idioter kan vælges til afde-
lingsbestyrelsen. 

Som ny beboer, der gerne vil deltage i nærdemokratiet, kan du dog gøre nogle ting 
som vil lette processen for dig selv.

Start med at gå til fællesmøder. Et fællesmøde varer normalt kun en times tid hvor-
imod generalforsamlingen nemt kan tage 5-6 timer. 
Sæt dig ind i sagerne. Læs Det Sædvanlige Fis. Søg informationer på 
www.morbaerhaven.dk. Alle afdelingsbestyrelsesmøder er desuden åbne og annonce-
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res i Morbærkalenderen i Det Sædvanlige Fis.

En anden god indfaldsvinkel til Morbærhaven er at blive aktiv i en aktivitetsgruppe. 
Her kan du under mere afslappede former møde andre beboere, og ad den vej skaffe 
dig indsigt i Morbærhaven. 
Når du deltager i fællesmødet, så forbered dig på forhånd. Hvis du vil sige noget om 
et punkt, så læs ikke blot dagsordenen men også de relevante bilag på forhånd.
På selve mødet overhold god mødeskik. Ræk hånden op når du vil sige noget, så ord-
styreren kan sætte dig på talerlisten. Når det bliver din tur, præsenter dig først med 
fornavn og lejlighedsnummer.
Hvis du har glemt hvad du ville sige, eller hvis en anden allerede har sagt det samme, 
er det god skik blot at sige "jeg frafalder". 
Det er helt i orden at nævne, at man er ny beboer og at du deltager i dit første fælles-
møde, - dette vil blive respekteret af forsamlingen.
På fællesmødet er det også i orden at stille "dumme spørgsmål",  - det er knapt så po-
pulært til generalforsamlingen af den simple grund, at generalforsamlingen oftest har 
en meget presset dagsorden.

Morbærhaven er dit boligområde, og du kan være med til at bestemme hvad der skal 
ske - men det kræver, at du vover dig ud af din lejlighed og deltager i de besluttende 
møder.

Inspektøren, afdelingsbestyrelsen, repræsentantskabet 
og bestyrelsen

Det er inspektøren der står for den daglige, praktiske ledelse af Morbærhaven og for-
deler arbejdsopgaverne blandt de ansatte. Men det er afdelingsbestyrelsen som står for
den politiske ledelse og der er i øvrigt også afdelingsbestyrelsen, som ansætter og 
fyrer inspektøren, så inspektøren udfører sit arbejde under ansvar overfor afdelingsbe-
styrelsen. Hvis du er utilfreds med inspektøren eller den øvrige administration, er det 
afdelingsbestyrelsen, som du skal klage til.

Afdelingsbestyrelsen består af beboerforeningens kasserer og 12 andre medlemmer. 
Alle er beboere som er valgt på den årlige generalforsamling. Suppleringsvalg foregår
på fællesmødet og både fællesmødet og generalforsamlingen kan afsætte en eller flere
afdelingsbestyrelsesmedlemmer ved at udtrykke mistillidsvotum til pågældende.
Kassereren er en lønnet post, de øvrige afdelingsbestyrelsesmedlemmer er ulønnede.

Alle medlemmer af afdelingsbestyrelsen, pånær beboerforeningens kasserer, udgør 
tilsammen repræsentantskabet. Repræsentantskabet er en organisation under boligsel-
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skabet. I andre boligselskaber med mange afdelinger er repræsentantskabet en sam-
lingsorganisation for alle afdelingsbestyrelser i boligselskabet. Da Morbærhavens bo-
ligselskab: Albertslund Ungdomsboliger (AUB) kun har denne ene afdeling, er repræ-
sentantskabet i vores tilfælde lidt af en pro-forma organisation og det er forklaringen 
på, at repræsentantskabet og afdelingsbestyrelsen hos os består af næsten de samme 
mennesker.

Repræsentantskabet vælger af sin midte 3 medlemmer til bestyrelsen for boligselska-
bet (AUB) samt 3 suppleanter.
Bestyrelsen for AUB er sammensat af de 3 ovennævnte beboere samt to eksterne 
medlemmer, hvoraf 1 er udpeget af Albertslund Kommune og 1 post er besat af en 
medarbejderrepræsentant fra AUB.
Bestyrelsen konstituerer sig internt med en formand. I Morbærhaven er der tradition 
for, at formanden er en af de beboervalgte repræsentanter i bestyrelsen.

Morbærhavens administrative opbygning.
Pilene symboliserer (lettere forsimplet) hvem der udpeger hvem.
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Hvem har magten?

Da de interne bestyrelsesmedlemmer har flertallet i bestyrelsen og da de interne be-
styrelsesmedlemmer er bundet af beslutninger truffet på generalforsamlingen og fæl-
lesmødet, er det beboerne, som har magten over Morbærhaven.
Dog skal det siges, at Albertslund Kommune har tilsynspligt med boligområdet og 
skal godkende mere vidtgående, økonomiske dispositioner. Morbærhaven skal selv-
følgelig også følge den omfattende lovgivning som gælder på almen boligområdet og 
som på mange områder sætter meget snævre retningslinjer for, hvordan et 
boligselskab skal drives.

Informationer om Morbærhaven

Der er mange måder hvorpå du kan skaffe dig informationer om Morbærhaven. F.eks.
ved at deltage i fællesmøderne eller ved at gå på beboerkontoret eller administrations-
kontoret.

Her er to yderligere muligheder:

Beboerbladet Det Sædvanlige Fis

Det Sædvanlige Fis - i daglig tale "Fiset" - er udkommet siden 1973. Titlen fik bladet 
da bladgruppen sad og kæmpede med at få den første udgave færdig. Den daværende 
redaktørs kusine boede også i Morbærhaven og hun viste en veninde rundt. Da 
veninden så bladgruppen
spurgte hun "Og hvad laver så
de der?" - kusinen svarede:
"Åh, dem der, - det er bare det
sædvanlige fis" - og bladet har
heddet sådan lige siden.

Trods den uformelle titel er
Fiset et vigtigt organ i Mor-
bærhaven. Fiset udkommer 11
gange om året, nemlig alle
måneder undtagen juli og om-
deles gratis til alle beboere. 

I Fiset kan du læse nyt fra
Morbærhaven, indkaldelser til
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fællesmødet m.m. Det er også i Fiset at Morbærhavens aktivitetsgrupper annoncerer 
deres arrangementer. Og sidst men ikke mindst er Fiset også dit blad. Du er meget 
velkommen til at bidrage med egne artikler. 

Fiset laves af bladgruppen som altid er åben for nye medlemmer. læs mere om blad-
gruppen på side 65.

Morbærhavens hjemmeside
www.morbaerhaven.dk

På Morbærhavens hjemmeside kan du i Netfiset læse aktuelle nyheder fra og omkring
Morbærhaven. Du er velkommen til selv at bidrage med en nyhed.
Hjemmesiden rummer desuden praktiske informationer om Morbærhaven, herunder 
telefonnumre, åbningstider, kontaktinformation til grupperne m.v. Altså mange af de 
samme ting, som du kan læse om i dette hæfte, men på hjemmesiden er oplysningerne
ofte mere uddybet og aktualiseret.
Du kan også holde dig ajour med regler og vedtægter for Morbærhaven.

Morbærhavens mødesteder

Hønen

"Den Våde Høne" er Morbær-
havens eget værtshus, i daglig
tale blot kaldet "Hønen".
Hønen finder du på 1. sal i
center 1 (over beboer-
kontoret). 
På Hønen kan du købe at bredt
udvalg af alkoholiske og ikke-
alkoholiske drikke, og des-
uden hygge dig med andre be-
boere. Hønen tilbyder diverse
spil og står også nogle gange
for særlige arrangementer som f.eks. live-musik, Stand-Up, Erotisk aften m.v.
Hønen er meget opmærksom på at sikre en god og hyggelig stemning og dette sker 
bl.a. ved en skrap adgangskontrol. Du bliver kun lukket ind, hvis du har et beboerkort 
eller andet billed-ID som beviser, at du bor i Morbærhaven. Du kan læse nærmere om 
reglerne og alt det, som Hønen byder på, på http://www.hoenen.dk.
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Hønen drives af en gruppe frivillige beboere: Hønegruppen. Vil du selv være med til 
at drive et værtshus kan du møde op på et Hønemøde, - se hjemmesiden eller Det 
Sædvanlige Fis.

Fællessalen

Fællessalen ligger på 1. sal i center 4. Fællessalen er Morbærhavens største samling-
sted, og det er her, at vi afholder fællesmøder og generalforsamling. 
Fællessalen kan endvidere udlånes til beboergrupper og beboere. Den må kun bruges 
til arrangementer som er åbne for alle beboere og som ikke er fester. Du reserverer og 
låner fællessalen ved at henvende dig på beboerkontoret.

Festlokalet

Morbærhaven har et festlokale i stuen af center 4.
Du kan leje festlokalet for 400 kr. for en dag, som skal være enten fredag eller lørdag.
Du kan dog også låne lokalet til en hverdagssammenkomst som enten skal være tirs-
dag eller onsdag aften. Det koster så kun 300 kr. men arrangementet skal slutte kl. 
22:00 af hensyn til naboerne. Du skal i begge tilfælde også lægge et depositum på 
1500,-. Festlokalet er beregnet til private fester og sammenkomster.
Festlokalet kan rumme op til 50 personer, dvs. at der er stole og borde, samt komplet 
service til 50 personer. Til festlokalet hører et udmærket køkken med køleskabe, kom-
fur, opvaskemaskine og diverse gryder og pander.
Festlokalet er meget efterspurgt, så det er en god ide at reservere det i god tid i forvej-
en, helst 3 måneder forinden.
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Du reserverer festlokalet på beboerkontoret.
Læs mere om festlokalet på http://www.morbaerhaven.dk/
morbaerhaven/festlokalet/
På Morbærhavens hjemmeside kan du også slå op i
bookingkalenderen og se, om lokalet allerede er reserveret
i den weekend, hvor du gerne vil bruge det.
Festlokalet efterses af en lønnet festkontrollant. Festkon-
trollanten tilser, at lokalet er i ordentlig stand, men det er 
ikke festkontrollantens opgave, at rydde op efter din fest.

Rygeforbud

Der er rygeforbud til alle beboerforeningens møder og i
alle grupperum. Undtagelser fra denne regel er værtshuset
Den Våde Høne (hvor rygning skal foregå i en særlig
rygekabine) samt Festlokalet.

Morbærhavens aktivitetsgrupper

Morbærhaven råder over en række aktivitetsgrupper som drives af beboere på frivillig
basis. Med få, specielle undtagelser er indsatsen ulønnet. Til gengæld støtter beboer-
foreningen aktiviteterne økonomisk ved at dække udgifterne til redskaber, sociale ak-
tiviter og mødeudgifter.
Brugen af aktivitetstilbudene er gratis, hvis ikke andet fremgår.
Det er fællesmødet og generalforsamlingen som fordeler midlerne til grupperne. Det 
er også her at man kan søge om oprettelse af en ny gruppe.
Morbærhaven har også tradition for uformelle grupper, som ikke er officielt nedsat 
under beboerforeningen. Sådanne grupper kan ikke få penge, men de kan f.eks. godt 
låne fællessalen og annoncere i Det Sædvanlige Fis.
Da grupperne drives af frivillige, ulønnede beboere, vil aktivitetsniveauet i grupperne 
svinge en del. I det følgende nævner vi derfor også nogle gruppeaktiviteter som p.t. 
ikke fungerer så godt. Du kan selv afhjælpe dette problem ved at engagere dig i grup-
pen.
Mange af grupperne har et gruppelokale i et af vore lokalcentre, center 1-4.

Morbærkalenderen og "Navne og numre"

I det følgende omtaler vi Morbærkalenderen flere gange. Morbærkalenderen er en 
oversigt over mødeaktiviteter i Morbærhaven i løbet af en måned. Du kan se Morbær-
kalenderen på bagsiden af Det Sædvanlige Fis og under Netfiset på Morbærhavens 

Festlokalets køkken
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hjemmeside.
Grupperne kan også kontaktes via fjerde sidste side i Fiset, - kaldet "Navne og 
Numre" - her er en liste over kontaktpersoner for grupperne samt i nogle tilfælde e-
mail-adresser.

Her er de vigtigste grupper, center for center:

Center 1:
Motionsgruppen

Motionsgruppen råder over to
lokaler i kælderen af center 1.
Her er redskaber til forskellige
former for styrketræning, kon-
ditionstræningsudstyr og
kampsportsudstyr. Der er ikke
mulighed for bad og omklæd-
ning, - men afstanden til din
hjemlige bruseniche er jo ikke
så stor.
Det er gratis at benytte motionslokalet, men man skal være medlem af motionsgrup-
pen. Du kan  blive medlem ved at møde op på et motionsmøde,  - se Morbær-
kalenderen.

Center 2:
Musikøvelokalet

Musikgruppen råder over to øvelokaler i kælderen af center 2. 
Du kan blive medlem af musikgruppen ved at møde op til et af deres møder - se Mor-
bærkalenderen. Derved får du adgang til at låne et musikøvelokale. Musikøveloka-
lerne er lagt an på at give bands mulighed for at øve, men rummene kan selvfølgelig 
også bruges af enkeltpersoner. Rummene er udstyret med trommesæt og PA-anlæg 
men ikke akustisk klaver. Et band kan godt bruge et af Morbærhavens 
musikøvelokaler selvom nogle af medlemmer ikke bor i Morbærhaven - blot ét af 
medlemmerne bor i Morbærhaven og er medlem af musikgruppen.



64 Velkommen til Morbærhaven

Netværksgruppen

Netværksgruppen har sit server-rum i kælderen af Center 2, hvor de også holder deres
møder.
Netværksgruppen styrer serverne og holder internet-forbindelsen vedlige. Netværks-
gruppen yder også i begrænset omfang support for brugerne, bl.a. er der 
netværkshjælp den sidste onsdag i måneden fra 19-20 i kælderen, Center 2. Eller man 
kan skrive til help@aub.dk.
Du kan selvfølgelig bruge Morbærhavens netværk uden at være medlem af netværk-
gruppen, men hvis du gerne vil prøve, hvordan det er at styre et netværk med over 
1000 brugere og en 5 Gbit forbindelse, kan du blive medlem ved at møde op på et net-
værksmøde. Se Morbærkalenderen.

Center 3:
Moske

Morbærhaven har lige siden
byggeriets start haft en moske. I
dag ligger moskeen på første sal
i center 3. Moskeen besøges
primært af sunni-muslimer med
pakistansk eller indisk
baggrund. Moskeen drives af
pakistanergruppen.

Kreagruppe

Kreagruppen er en håndarbejdsgruppe som råder over 2 symaskiner og andet sygrej. 
Gruppens formål er, at give beboerne mulighed for, at udfolde sig kreativt inden for 
eksempelvis: sy, strikke, hækle, lave smykker, knytte, papirsklip, decoupage, male, 
tegne, filtning, interiør design, mosaik. Gruppen har gruppelokale på 1.sal i center 3. 
Du kan få adgang til lokalet ved at melde dig ind i gruppen på et kreagruppemøde. Se 
Morbærkalenderen.

Bordtennis

Vi har et bordtennisrum i stuen i center 3. Du kan låne lokalet ved at henvende dig til 
en af lokalets kontaktpersoner. Se Navne og numre. Du skal selv medbringe bats og 
bolde.
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Fodboldgruppen

Fodboldgruppen spiller i
sommermånederne fodbold på
plænen i midten af Morbærha-
ven. Fodboldgruppen stiller
normalt også med et hold i Al-
bertslund Turneringen. Fod-
boldgruppen har et gruppe-
lokale i stuen i Center 3. 

Blad

Bladgruppen redigerer Det Sædvanlige Fis. Bladgruppen holder til på redaktionen i 
kælderen af center 3. Bladgruppen er altid åben for nye medlemmer. Du behøver ikke 
af være computernørd, men du skal interessere dig lidt for journalistik, tegning, fo-
tografering eller grafik.

Tryk

Trykkeriet ligger i kælderen af center 3, lige overfor redaktionen. Trykkeriet passes af
trykkergruppen hvis vigtigste opgave er, at trykke Det Sædvanlige Fis. Men trykkeriet
trykker også for afdelingsbestyrelsen, andre grupper og for administrationskontoret. 
Trykkergruppen arbejder gratis for beboerforeningen man kan tage timeløn for ekster-
ne opgaver. Trykkeriet står ikke til rådighed for beboernes private brug. 

Center 4: 
Keramik

Keramikgruppen holder til i kælderen af center 4. I keramiklokalet findes drejeskiver 
og en elektrisk keramikovn. I keramiklokalet arbejdes der mest med stentøj, men 
ovnen har også været brugt til f.eks. glasarbejder og lertøj. Du kommer i kontakt med 
keramikgruppen via nøgle- og kontakt-personer siden i Fiset.

Billard 

I kælderen af center 4 findes et billard lokale. Du kan låne en nøgle til lokalet og gå 
ned og spille billard, se nøgle og kontaktpersoner i Fiset. Der er alkoholforbud i loka-
let.
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Genbrugsgruppen

I Center 4 holder også genbrugsgruppen til. Genbrugsgruppen indsamler brugt tøj og 
andet huskeråd og rengører og sorterer de indsamlede effekter og sælger dem så igen 
på en månedlig åbningsdag. Prisen er symbolsk sat til 5 kr. pr. effekt og indtægterne 
går til beboerforeningen.
Se Morbærkalenderen for åbningsdagen.

Nyttehaverne og nyttehavegruppen

Nordvest for Morbærhaven
råder vi over en parcelgrund
som er udlagt til nyttehaver.
Der er i alt 18 nyttehaver og de
udlejes for en sæson formedelst
75 kr.
Nyttehaven kan bruges til
dyrkning af egne grøntsager,
blomster eller andre, mindre
gevækster.
De afgrøder, du dyrker i din
nyttehave, er din ejendom.
Som lejer af en nyttehave er
man forpligtet til at passe sin have - og brug af sprøjtemidler er forbudt. 
Et medlemsskab af nyttehavegruppen følger automatisk med lejen af en have.
På nyttehave-arealet findes endvidere et fælles redskabskur og et mindre, fælles driv-
hus.
Kontakt nyttehavegruppen under nøgler og
kontaktpersoner i Fiset.

Andre grupper

Morbærhaven har desuden en agility-gruppe
som arrangerer hundetræning på plænen i
sommerhalvåret.

Desuden kan nævnes fotogruppen,
cykelværkstedsgruppen, bryggergruppen og
sommerfestgruppen. Nogle af disse grupper
er dog p.t. inaktive.
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Andre aktiviteter

Morbærhaven råder over to tennisbaner. Tennisbanerne findes på parkeringspladsen 
ved blok 17/19. Alle baner står til fri afbenyttelse fra kl. 8 til kl. 22. Banerne er aflåst, 
men du kan låne nøglen på administrationskontoret og beboerkontoret. På 
beboerkontoret kan du også købe tennisbolde. Tennisketjer skal du selv medbringe. 
Brugen af banerne er på eget ansvar.

Hvordan kommer jeg med i en gruppe?

Mange grupper holder regelmæssige møder - se Morbærkalenderen i Det Sædvanlige 
Fis. Du møder blot op - du vil blive modtaget med vidt åbne arme alle vegne. Har 
gruppen ikke regelmæssige møder, så prøv at kontakte en af gruppens 
kontaktpersoner - se "Nøgle og Numre" i Det Sædvanlige Fis.

Hvordan starter jeg min egen gruppe?

Er dine interesser ikke dækket af en eksisterende gruppe, kan du nedsætte din egen 
gruppe. Start med at skrive i Fiset og inviter andre med samme interesse, til at kon-
takte dig. Du kan også indkalde til et møde i fællessalen - det er gratis, men du skal 
reservere lokalet på beboerkontoret på forhånd.
Lykkes det dig at få samlet en flok ligesindede kan I overveje, om I vil være en en of-
ficiel gruppe under beboerforeningen. I kan sagtens fortsætte som uofficiel gruppe 
med at skrive i Fiset og holde møder i fællessalen. Men fordelen ved at være en of-
ficiel gruppe er, at I så kan søge økonomisk støtte til jeres aktiviteter og måske endda 
få jeres eget gruppelokale (hvis der er et ledigt). Nedsættelse som officiel gruppe, an-
søgning om penge og ansøgning om gruppelokale sker som punkter på fællesmøde-
dagsorden. Ansøgning om penge skal være ledsaget af et budget og en "løbetid" d.v.s. 
en frist for hvornår pengene skal være brugt - normalt angives 3 måneder.
Vil I nedsættes som officiel gruppe skal I præsenterer jer først i en artikel i Det 
Sædvanlige Fis.
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Del 6: Specielle boligbehov

Råderetten

Du har efter den såkaldte "driftsbekendtgørelse" ret til at udføre forbedringsarbejder i 
din lejlighed. Under bestemte omstændigheder skal disse forbedringsarbejder ikke til-
bageføres når du fraflytter, du kan tværtimod få dine udgifter (inden for visse græn-
ser) refunderet ved fraflytning, fradraget en procentsats efter hvor længe du har boet 
her efter forbedringdarbejderne og dermed selv har nydt godt af forbedringerne.
Men der er som sagt nogle regler, der skal overholdes.

Det vigtigste er, at du ikke må gå i gang før du har snakket med administrationen.

Administrationen kan sætte dig ind i de nærmere regler, men her er hovedtrækkene:
Hvis du vil have dine udgifter refunderet, skal de være dokumenterede og rimelige.
Dine arbejder skal være "forbedringer" ikke bare "forandringer". At male lejligheden 
lysegrøn er ikke en forbedring men blot en forandring og administrationen vil for-
lange, at lejligheden tilbageføres til neutrale farver ved fraflytning.
Dine forbedringsarbejder skal ligge inden for lejlighedens rammer, - du har ikke lov 
til at begynde at skifte hoveddøren eller vinduespartier ud, eller sætte markiser op.
Dine forbedringsarbejder skal være rimelige og hensigtsmæssige og må ikke fratage 
lejligheden karakteren af at være en almennyttig bolig. 
Der er en minimumsgrænse for hvor lille og en maksimumsgrænse for hvor stort et 
beløb du kan få refunderet ved fraflytning. Beløbene reguleres årligt og afhænger des-
uden af hvor længe du bor her efter at forbedringsarbejderne er udført. 
Administrationen kan informere dig om den aktuelle sats.

Boligtilladelse (”Udvidet brugsret”)

Morbærhaven har 3 størrelser lejligheder. De 2-værelses lejligheder er beregnet til 2 
personer, og der skal bo mindst 2 personer. Hems- og etværelseslejlighed er beregnet 
til én person. I alle lejlighedstyper er det muligt at søge om tilladelse til at have mak-
simalt en ekstra beboer boende - altså tre personer i en 2-værelses og to personer i en 
hems- eller etværelseslejlighed. 
Dette kaldes en "udvidet brugsret" - i daglig tale en "boligtilladelse". 
Du skal søge om boligtilladelse til din medbeboer på administrationskontoret. Efter 
aftale med Albertslund Kommune må der maksimalt være 78 boligtilladelser i alt i 
Morbærhaven på et givent tidspunkt. Du kan derfor risikere, at din medbeboer ikke 
kan flytte ind lige med det samme.
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Du skal endvidere have boet i Morbærhaven i mindst 2 år og du må ikke være gravid 
for at kunne søge boligtilladelse.
Det eneste, som en boligtilladelse koster, er et ekstra beboerforeningskontingent hver 
måned.
Personer, som bor på boligtilladelse, skal ikke opfylde de normale betingelser for at få
lejlighed. Til gengæld kan de heller ikke flytte internt eller få kontraktoverdragelse på 
lejligheden. 
En person, der bor på boligtilladelse, er dog fuldgyldigt medlem af beboerforeningen 
og kan f.eks. deltage i gruppeaktiviteterne og stemme til generalforsamlingen og fæl-
lesmøderne.
Ansøgninger om boligtilladelse behandles af KNIU og de kan afvise ansøgningen, 
hvis der inden for et år er blevet klaget over dig - eller personen du søger 
boligtilladelse til - og KNIU har fundet klagen berettiget.

Fremleje

Det er muligt at fremleje sin lejlighed i Morbærhaven. Der er dog visse betingelser. 
Lejlighedens kontrakthaver skal kunne dokumentere, at fraværet er midlertidigt og 
skyldes studierejse, sygdom, forretningsrejse, midlertidig forflyttelse eller lignende. 
Fremlejen kan højst vare 2 år men skal genansøges efter et år. Man kan tidligst frem-
leje sin lejlighed når man har boet i Morbærhaven i et år. Fremlejetageren behøver 
ikke at opfylde de almindelige betingelser for at få en lejlighed i Morbærhaven, til 
gengæld kan en fremlejetager ikke få kontraktovertagelse eller flytte internt i Mor-
bærhaven. En fremlejetager må heller ikke selv fremleje lejligheden.
Du må ikke kræve en højere husleje af din fremlejetager end den, du selv skal betale.
Hvis du vil fremleje din lejlighed, skal du forinden meddele det til 
administrationskontoret, som har en særlig blanket til formålet.
I lovgivningen skelnes der imellem om man fremlejer hele sin lejlighed eller kun en-
kelte beboelsesrum. I Morbærhaven er det p.gr.a. lejlighedernes størrelse og kravet 
om at to-værelses lejligheder skal beboes af to personer i praksis altid fremleje af hele
lejligheden. Derfor overtager fremlejetageren også alle fremlejerens pligter og rettig-
heder i forhold til boligselskab og beboerforening i fremlejeperioden. Fremlejetageren
kan således stemme til de demokratiske samlinger og lade sig vælge til tillidshverv 
samt benytte sig af alle sociale tilbud i boligområdet på lige fod med de øvrige lejere. 
Fremlejeren er dog ansvarlig for sin fremlejetager i forhold til ordensreglerne. Over-
træder fremlejetageren ordensreglerne groft, kan dette også få konsekvenser for frem-
lejeren.
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Intern flytning

Interne flytninger fra én lejlighed til en anden i Morbærhaven kan normalt altid lade 
sig gøre, også selvom du ikke længere er under uddannelse. Det forudsætter natur-
ligvis, at der er ledige lejligheder af den ønskede type, men interne ansøgninger kom-
mer før ansøgninger udefra. Der skal bo to personer i en 2-værelses lejlighed. For at 
kunne flytte sammen med din kæreste i en 2-værelses lejlighed skal I enten begge 
være interne, eller også skal den udefrakommende person opfylde de normale betin-
gelser for at få tildelt lejlighed i Morbærhaven. 
Ansøgningen om intern flyting kan blive afvist, hvis du skylder husleje eller der 
indenfor et år er blevet klaget over dig, og KNIU har fundet klagerne berettigede.
  
Bortset fra disse forhold, betragtes interne flytninger simpelthen som "en udflytning 
efterfulgt af en indflytning". Den lejlighed, som du flytter fra, skal altså synes og evt. 
sættes i stand og til din nye lejlighed får du ny lejekontrakt og skal igen udfylde over-
tagelsesrapport osv. 
Du skal især være opmærksom på, at du i en måned skal betale dobbelt husleje. Du 
skal ligeledes være opmærksom på, at du skal betale depositum for din nye lejlighed 
længe inden du eventuelt får depositum tilbage fra din gamle lejlighed. Kig altså 
grundigt på din økonomi inden du flytter internt. 
Selvom du ikke er flyttet ret langt væk, skal du også stadig huske at melde flytning til 
folkeregisteret, postvæsenet osv. Husk også at snakke med dit forsikringsselskab hvis 
du flytter til en større eller mindre lejlighed, da dette kan have indflydelse på indbo-
forsikringen. 
Og husk også at forny dit beboerkort.
Har du valgt email-adresse på Morbærhavens netværk følger den automatisk med 
over i din nye lejlighed. 

Du søger om intern flytning ved at henvende dig på administrationskontoret.
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Del 7: Din afsked med Morbærhaven

Kan jeg blive smidt ud af Morbærhaven?

I modsætning til et kollegium kan du ikke blive smidt ud af Morbærhaven fordi du er 
færdig med din uddannelse, eller har afbrudt den. Du kan heller ikke blive smidt ud 
selvom du når en bestemt alder.
Du kan imidertid blive smidt ud af andre grunde, hvoraf de vigtigste er følgende:
Jvf. lokalplanen må der ikke bo børn i Morbærhaven. Får du barn og barnet ikke er 
tilmeldt folkeregisteret på en anden adresse, skal du flytte inden for 3 måneder efter 
fødslen. Albertslund Kommune har i den situation pligt til at tilbyde dig en anden bo-
lig.
Du vil blive smidt ud hvis du ikke betaler din husleje eller andre skyldige beløb.
Du kan blive smidt ud hvis du overtræder ordensreglerne eller overtræder dansk lov 
med gene for boligselskabet, dets ansatte eller andre beboere til følge.
Du vil blive smidt ud, hvis du er tilmeldt folkeregisteret på en anden adresse. En Mor-
bærlejlighed er ikke et sommerhus eller en reservelejlighed.
Der skal bo 2 personer i de toværelseslejligheder. Hvis din samlever fraflytter vil du 
blive tilbudt enten en et-værelses eller en hemslejlighed. Du kan søge om dispensa-
tion fra 2-personers reglen hvis vægtige grunde taler for det. Det er afdelingsbesty-
relsen, som behandler denne ansøgning.

Opsigelse

Du kan opsige din lejlighed med en måneds varsel, men det skal være til den 1. eller 
den 15. i måneden. Opsiger du f.eks. din lejlighed d. 17. april skal du betale husleje til
og med 31. maj. 
Opsigelse skal være skriftlig, underskrevet og afleveres på administrationskontoret.
Du skal som minimum skrive hvilket lejemål du opsiger, hvilken dato, du ønsker at 
lejemålet skal ophøre (1. eller 15. i måneden) og oplyse din nye adresse. 
Det kan anbefales, at du benytter den fortrykte opsigelsesblanket. Den udleveres på 
både administrationskonteret og på beboerkontoret.

Selvom du kan opsige din lejlighed med blot en måneds varsel er det en proces som 
bør forberedes flere måneder forinden.
Først og fremmest skal du jo have sikret dig et nyt sted at bo, og du skal sikre dig, at 
din nye bolig står til din disposition mindst 14 dage inden din opsigelsesdato i Mor-
bærhaven da du jo også skal bruge tid på at rydde din lejlighed i Morbærhaven.
Når du først har opsagt din lejlighed, går administrationen straks i gang med at finde 
en ny lejer til din lejlighed og giver denne besked. Der står nemlig altid folk på vente-
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listen, og de skal have rimelig frist til at forberede sig på at flytte ind. Når du først har
opsagt din lejlighed, kan du derfor ikke fortryde eller udskyde fraflytningen med 
nogle dage. Der er allerede en ny lejer, som står og venter utålmodigt på at flytte ind i 
din tidligere lejlighed.

Det koster at flytte

Inden du opsiger dit lejemål skal du også kaste et kritisk blik på din økonomi. Selvom
du har passet på din lejlighed og forventer at få det meste af dit depositum tilbage, 
skal du være opmærksom på, at der går ca. 6 uger fra overtagelsesdatoen til du får 
dine penge. Og hvis du flytter i en ny lejlighed, skal du jo længe inden betale depo-
situm det nye sted. Der er altså en periode på over 2 måneder hvor du har to depo-
sitummer ude at svømme.
Dertil kommer udgifter til flyttemænd, nye møbler osv.
Vi siger det ikke, fordi vi vil skræmme dig fra, i det hele taget at flytte fra Morbærha-
ven. Vi ønsker blot, at din afsked med Morbærhaven ikke skal blive en grim, økono-
misk overraskelse.

I hvilken stand skal lejligheden være ved fraflytning

I Morbærhaven vedligeholdes lejlighederne after den såkaldte A-ordning. Det betyder,
at du selv skal stå for vedligeholdelsen i bo-perioden. De tekniske installationer repa-
reres af boligselskabet men det er stadig dit ansvar at fejlmelde dem. Boligselskabet 
overtager desuden gradvist udgifterne til normal vedligeholdelse af vægge, gulve og 
lofter med 1.5% hver måned. Denne vedligeholdelse kaldes for 
"normalistandsættelsen". Har du boet i lejligheden i mere end 5 år og 6 måneder vil 
nytapetsering, gulvlakering og maling af vægge og evt. lofter være helt på bo-
ligselskabets regning. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om mislighold, mislig-
hold skal du under alle omstændigheder betale. 
Mislighold af at loft kan f.eks. foreligge hvis der har været vandskade, og du ikke har 
reageret i tide så råd havde kunnet forebygges. Borehuller i væggene er normalt ikke 
misligehold, men hvis f.eks. en hund har gnavet i gipsvæggene på 1. sal i en hems så 
er det mislighold. 
Du skal være opmærksom på, at malede eller lakerede træflader som døre skabslåger 
og det indre af skabene ikke er en del af normalinstandsættelsen. Reparation af disse 
skal du altså bekoste uanset hvor længe du har boet i lejligheden.
Læs desuden igen afsnittet om overtagelsesrapporten, se side 11. Her er beskrevet 
hvordan lejligheden burde se ud, da du selv overtog den, og det beskriver dermed 
også hvordan den skal se ud, når du afleverer den.
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Hvis du selv vil male og/eller lakere...

Vil du selv male væggene skal det være med hvid, vandbaseret, mat væg-maling. 
Du skal selv vedligeholde de lakerede og malede flader herunder køkkenskabe, døre, 
dørkarme, radiatorbænk, vindueskarme, partiet imellem vinduerne og over vinduerne 
- samt parketgulvene.
Har du boet længe i din lejlighed eller er du ryger, kan du være ret sikker på, at de 
malede træflader skal nymales senest ved fraflytning. De skal males med vandbaseret 
acrylmaling. Vigtigt: Træfladerne skal affedtes først med salmiakspiritus.
Du kan købe den rette type maling på administrationskontoret og beboerkontoret.
Selv hvis du har været meget påpasselig med dit gulv, skal det næsten altid have en 
gang lak ved fraflytning. Det er meget svært at lakere gulv, og du skal kun kaste dig 
over den opgave, hvis du er en ferm håndværker. Du skal bruge vandbaseret lak: 
Junkers Blitsa strong mat. Vigtigt: Det gamle lak-lag skal slibes først. Gulvet må ikke 
høvles.

Du skal gøre rent

Selvom rengøring er omfattet af den såkaldte normalistandsættelse skal du aflevere en
rimeligt rengjort lejlighed. Rengøring i normalistandsættelsen regnes for rengøring 
efter håndværkerne. 
I detaljer betyder dette:
Lejligheden skal være ryddet, - det gælder også køleskab og skabe. Køleskabet skal 
være rengjort og isfrit. Køkkenbordet skal være rent og der må ikke være "sørge-
rande" rundt om kogepladerne eller i vasken - heller ikke i siden. Filteret i udsug-
ningen over kogepladerne skal være rengjort.
På badeværelset skal toilettet være rent og kalkfrit - også under vandoverfladen. 
Håndvasken skal  være ren og kalkfri. Fliserne i brusenichen skal være kalkfri - mærk
efter med en hånd og sammenlign med fliserne overfor toilettet, - hvis du kan mærke 
forskel, er fliserne i brusenichen ikke rene nok. Gulvet i badeværelset skal være rent 
og kalkfrit, husk også kanten langs væggene. Men pas på! Gulvet er et terazzogulv 
som ikke tåler normal afkalker. Kalk- og smudsrende fjernes med brun sæbe og evt. 
rens-let-svampe.
I stuen skal gulvet være vasket (medmindre du lige har lakeret det) og radiatorbænken
rengjort. Du skal også rengøre nede i radiatorbænken - det kan være svært at vurdere 
hvornår der er "rent" dernede, men som tommelfingerregel må der ikke være synlige 
spindelvæv eller nedfaldne papirsnipper eller andre, løse småting.
I hemslejligheder skal trappen desuden vaskes og skunken ryddes.
I to-værelses lejligheder skal desuden indersiden af udsugningsskakten rengøres og 
komfuret skal rengøres med ovnrens.
Husk også at fjerne evt. cykel i cykelskuret og ejendele i depotrummet.
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Benyt dig af forsyn

I praksis er det meget svært at lave løbende vedligeholdelse i så lille en lejlighed. Der-
for vælger de fleste, at sætte lejligheden grundigt i stand umiddelbart inden fraflyt-
ning. I den forbindelse oplever vi, at folk nogle gange bruger en masse kræfter på de 
forkerte ting.
Hvis du har boet her mere end 5 år og 6 måneder er det f.eks. spild af kræfter, at gå 
igang med at tapetsere og male væggene, for det arbejde har boligselskabet så over-
taget 100%. Allerede efter 4 år kan det dårligt svare sig, for så har boligselskabet im-
mervæk overtaget over 70% af udgiften hertil.
Det kan derfor anbefales at bede om et forsyn. Det betyder, at du går op på admini-
strationskontoret og laver en aftale med inspektøren eller inspektørassistenten om at 
han/hun kommer over og gennemgår din lejlighed med dig og giver dig råd om, hvad 
der kan betale sig for dig at sætte i stand selv. Rådgivningen er dog kun vejledende, 
da lejligheden jo som regel stadig vil være møbleret når forsynet finder sted.
Du skal selvfølgelig lave en sådan aftale i god tid inden du flytter, så du rent faktisk 
har tid til at udføre arbejderne. 

Tip: Undgå ærgerlige småudgifter

Selv hvis du ikke har kræfter eller evner til at sætte din lejlighed i stand er der nogle 
småting, som du godt kan fikse, og som kan spare dig for nogle udgifter.
Hvis et dørhåndtag er knækket, hvis en drejeknap til kogepladerne er knækket eller 
hvis hasperne til skabene er knækkede kan du købe nye på administrationskontoret og
selv udskifte dem. Men det gælder kun, hvis du gør det inden fraflytningsdagen. Skal 
delene udskiftes efter at du er fraflyttet, koster det prisen på delene + en 
håndværkerløn til den håndværker, som skal over i din lejlighed og skifte tingene. 
Det samme gælder pærerne i køkkenet og på badeværelset: Du skal efterlade køkken 
og badeværelse med korrekt belysning. Dvs. et 15 watts lysstofrør under 
køkkenskabet, et 9 watts kompaktrør i loftet og i lampen på badeværelset. 

Selve fraflytningsdagen: Synet

På fraflytningesdagen bliver din lejlighed synet af inspektøren eller inspektørassisten-
ten. Du bliver indbudt til at deltage i synet, så du kan checke, at alt går korrekt til. Du 
kan ikke selv vælge synstidspunkt. Selve synet tager normalt 15 minutter. 
Umiddelbart efter synet skal du aflevere dine nøgler. På synsdagen er det altså for 
sent at gå i gang med at reparere skader i lejligheden.
Efter gennemgangen af synsrapporten vil du blive bedt om at underskrive rapporten. 
Du skriver alene under på, at synet er gennemført og at du modtager en kopi af rap-
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porten. Underskriften betyder ikke, at du har accepteret de vedligeholdelsesarbejder 
der står på rapporten. Hvis du ikke deltager i synet eller nægter du at underskrive, vil 
boligselskabet sende dig en kopi af synsrapporten med anbefalet post. Udgiften hertil 
pålægges flytteafregningen.
Er du utilfreds med synet eller fraflytteregningen skal du klage til administrationen. 
Afviser de din klage, kan du gå videre til boligklagenævnet.
Har du ikke mulighed for at deltage i synet skal du aflevere nøglerne senest dagen 
efter på administrationskontoret. Ellers koster det dig en ny låse-cylinder. Husk også 
at aflevere vaskechippen.
Beboerkortet skal ikke afleveres, men du må gerne klippe det i stykker og smide det 
væk.

Dine sidste mellemværender med Morbærhaven  
- i denne omgang

Ca. 2 uger efter synet modtager du et foreløbigt overslag over prisen på de reparatio-
ner som eventuelt skal udføres i din lejlighed. Ca. 5 uger senere får du så den endelige
opgørelse. Hvis regningen fra istandsættelsen af lejligheden er mindre, end det depo-
situm du i sin tid indbetalte, får du samtidig resten af dit depositum udbetalt, med-
mindre at du skylder boligselskabet andet, f.eks. leje. Dækker dit depositum ikke, får 
du i stedet en regning.

Men dermed er det ikke helt slut. 
Efterreguleringen af den individuelle el- og varmeregning kan først foretages adskil-
lige måneder efter at regnskabsåret er slut. Omkring april måned, året efter at du flyt-
tet fra Morbærhaven, får du altså en regulering af dit varme- og el-forbrug for de 
sidste måneder, du boede i Morbærhaven. Alt efter hvor sparsommelig du var med el 
og varme kan det være enten penge retur eller en regning.

Først dermed er dit mellemværende med Morbærhaven helt afsluttet.


	Velkommen
	Del 0: Morbærhavens renovering
	Del 1: Dit første døgn i din nye lejlighed
	Sådan finder du rundt
	Dine nøgler og din vaskechip
	Rundvisning i din lejlighed
	Kontrollér at din lejlighed er i orden
	Overtagelsesrapporten
	Tekniske installationer

	Ting du skal passe på med,
	når du indretter din lejlighed
	Tilslutninger af El-apparater
	Tilslutning af fjernsyn og radio
	Tilslutning af computer
	Tilslutning af flere computere

	Internt telefonanlæg (nedlagt)

	Del 2: Din første uge i Morbærhaven
	Administrationskontoret og beboerkontoret
	Administrationskontoret
	Beboerkontoret

	Beboerkortet
	Find vej til og fra Morbærhaven
	I bil
	Med bus
	På cykel
	Vigtige adresser

	Få styr på dine papirer
	Betalingsservice
	Forsikringer
	Meld flytning til folkeregisteret
	Meld flytning til postvæsenet
	Undersøg, om du er berettiget til boligsikring

	Fællesvaskerierne
	Sådan kommer du af med dit affald
	Genbrugsgruppen
	Papir
	Glas
	El-spare-pærer
	Karton og pap
	Batterier
	Rest-affald
	Stor-affald
	Fraktioner, som vi ikke indsamler:

	Cykelskuret
	Depotrummet
	Parkeringspladserne
	Opladning af El-fartøjer

	Morbærhavens stisystem
	Saltning om vinteren

	Beskyt dig imod indbrud
	Beskyt dig imod brand
	Skadedyr
	Myrer:
	Rotter:
	Væggelus og kakerlakker:


	Del 3: Generelle informationer og tips om din lejlighed
	Den individuelle el- og varmeafregning
	Sådan afregnes varme og el
	Yderlejligheder kontra midterlejligheder
	Hvornår skal man så betale?

	Sådan sparer du på varmen
	Sådan sparer du på elektricitet
	Sådan sparer du på vandet
	Regelmæssig pleje og eftersyn af din bolig
	Vedligeholdelsesordning
	Beskyttelse af gulvet
	Check termostater
	Rengøring af bruse-afløbet
	Undgå skimmelsvamp
	Udskiftning af punkterede termoruder
	Rengøring af udsugningen
	Afrimning af køleskab
	Sikringerne og HPFI-afbryderen

	Modtagelse af TV og radio i Morbærhaven
	Opsætning af egen antenne/parabol

	Fordele og ulemper ved Morbærhavens netværk
	Egen mail-adresse
	Alternativ internet-adgang
	Styringen af Morbærhavens netværk
	Kontakt til netværksgruppen og hjælp med netværket
	Regler, som du skal overholde på Morbærhavens netværk
	Netværksgruppens beskyttelse af din privatsfære

	Fejlfinding i din lejlighed
	Ingen strøm
	Ingen varme
	Intet vand
	Ingen internet


	Del 4: Naboskab
	Kæledyr
	De 13 forbudte hunderacer
	Hunde og katte skal registreres

	Haveændringer og ændringer på gangen
	Overtrædelse af ordensreglerne
	Hvis du vil klage

	Om at bo på en overdækket (lukket) gang

	Del 5: Beboerforeningen
	Demokratiet, generalforsamlingen og fællesmøderne
	...og sådan fungerer det i virkeligheden:

	Inspektøren, afdelingsbestyrelsen, repræsentantskabet og bestyrelsen
	Hvem har magten?

	Informationer om Morbærhaven
	Beboerbladet Det Sædvanlige Fis
	Morbærhavens hjemmeside

	Morbærhavens mødesteder
	Hønen
	Fællessalen
	Festlokalet

	Rygeforbud
	Morbærhavens aktivitetsgrupper
	Morbærkalenderen og "Navne og numre"

	Center 1:
	Motionsgruppen

	Center 2:
	Musikøvelokalet
	Netværksgruppen

	Center 3:
	Moske
	Kreagruppe
	Bordtennis
	Fodboldgruppen
	Blad
	Tryk

	Center 4:
	Keramik
	Billard
	Genbrugsgruppen
	Nyttehaverne og nyttehavegruppen
	Andre grupper
	Andre aktiviteter
	Hvordan kommer jeg med i en gruppe?
	Hvordan starter jeg min egen gruppe?


	Del 6: Specielle boligbehov
	Råderetten
	Boligtilladelse (”Udvidet brugsret”)
	Fremleje
	Intern flytning

	Del 7: Din afsked med Morbærhaven
	Kan jeg blive smidt ud af Morbærhaven?
	Opsigelse
	Det koster at flytte
	I hvilken stand skal lejligheden være ved fraflytning
	Hvis du selv vil male og/eller lakere...
	Du skal gøre rent
	Benyt dig af forsyn
	Tip: Undgå ærgerlige småudgifter
	Selve fraflytningsdagen: Synet
	Dine sidste mellemværender med Morbærhaven
	- i denne omgang


