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M Velkommen!
Du leser denne brosjyren fordi du har fått anledning til å leie en bolig av 

Kongsvinger Boligstiftelse. Vi ønsker deg hjertelig velkommen, og håper 

du vil trives i leiligheten!

Kongsvinger Boligstiftelse eier, drifter og vedlikeholder mer enn 300 leiligheter. 

Vi ønsker at alle våre boliger skal være et godt og trygt sted å bo. 

Vi tror at du ønsker det samme. 

Vi tar derfor vårt ansvar på stort alvor. Vi arbeider hver dag for å påse at 

boligene er godt vedlikeholdt og for at du skal være trygg i forhold til 

brann og andre risikofaktorer. 

Vi trenger imidlertid din hjelp for å påse at boligen blir ivaretatt på en god 

måte og for at det ikke er støy og bråk som sjenerer andre beboere i din nærhet. 

Derfor inneholder denne brosjyren en del ting som du må sette deg inn i. 

Følger du dette, vil du bidra til at leiligheten og bomiljøet ditt blir et trygt 

og godt sted å være. 

Du kan også stille krav til at de andre beboerne rundt deg gjør det samme! 

Hvis alle gjør det – ja, så har dere alle fått et trygt og godt bomiljø. 

Så enkelt kan det være. 

For at vi skal kunne gjøre vår jobb godt er vi avhengig av at du gjør ditt. 

Vi forventer derfor at du ikke ødelegger ting i leiligheten din. Vi forventer også 

at du tenker på naboene dine og ikke bråker på natten osv. I verste fall må vi 

avslutte leieforhold fordi du som leietaker glemmer dette. Eller sende erstat-

ningskrav. Vi liker det ikke, men vi gjør det uansett. Fordi det er vår jobb – og fordi 

skadeverk og bråk egentlig er helt unødvendig. Ikke sant?

Denne boligen er mer enn fire vegger og et tak.  

Det er base for trygghet. Og et rom fullt av muligheter. 

Med vennlig hilsen

Geir Hagerud

Daglig leder
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Finn ditt brannslukningsapparat  
og les bruksanvisningen!
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Hva gjør du  
hvis det brenner?

VED ETHVERT TILLØP TIL BRANN SKAL DU:
 

1. VARSLE
  Utløse brannalarm  

  og varsle brannvesenet på tlf 110.

2. REDDE
Varsle og evakuere personer som kan trues av brann.

3. SLOKKE OG EVAKUERE
  Prøv å slokke brannen med slokkeutstyr dersom  

  dette er forsvarlig. Lukk dører og vinduer. 

  Ikke lås dørene!

  Forlat bygningen straks! 

  Heiser skal ikke benyttes ved brann/brannalarm!

  Bruk anviste rømningsveier – hvis dette ikke lar  

  seg gjøre, vent eventuelt på balkong  

  til brannvesenet kommer.

  Møt opp ved oppgitt samlingsplass - 

  og påse at du ikke er i veien for brannvesenet.

MØTEPLASS

VED BRANN/
EVAKUERINGMØTEPLASS

VED BRANN/
EVAKUERING
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Husk å bytt batteri på røykvarsleren!

Ovner skal ikke tildekkes!

Unngå bruk av skjøteledninger

Daglige tiltak:
•	 Trekk	ut	stikkontakter	når	kaffetrakter,	vann 
	 koker,	strykejern,	vifteovn	o.l.	ikke	er	i	bruk.	
•	 Ikke	la	vaskemaskin,	oppvaskmaskin	eller	 
	 tørketrommel	stå	på	eller	gå	mens	du	sover
	 eller	er	ute.
• Ikke forlat kjøkkenet mens du lager mat  
	 på	komfyren.
•	 Skru	TV’n	helt	av	med	av/på-knappen	før	du	 
	 legger	deg	eller	går	ut.
•	 Du	må	aldri	forlate	rom	med	levende	lys.	
• Mobilladere skal ikke stå i kontakten når  
	 den	ikke	brukes,	og	man	skal	ikke	lade	 
	 telefonen	på	natta.
•	 Lofilter	i	tørketrommel	tømmes	etter	hver	bruk.
• Unngå røyking i sengen!

Jevnlige tiltak:
• Sjekk at røykvarsler virker og bytt batteri en  
	 gang	i	året.
•	 Snu	på	pulverapparatet	ca.	en	gang	i	kvartalet.	
•	 Brennbare	ting	må	ikke	oppbevares	 
	 i	fellesarealer.
•	 Oppbevar	minst	mulig	i	boder	på	loft	og	i	kjeller.	
•	 Brennbare	væsker	må	ikke	oppbevares	på	loftet	 
	 eller	i	kjelleren.
•	 Bruk	ikke	sterkere	lyspærer	enn	det	 
	 lampene	er	beregnet	for.
•	 Unngå	bruk	av	skjøteledninger.
•	 Elektriske	ovner	må	aldri	tildekkes.
•	 Rengjør	fettfilteret	i	ventilatoren.	 

UNNGÅ BRANN

SIKKERHETSUTSTYR  
I DIN LEILIGHET:

• Seriekoblede brannmeldere

•	Pulverapparat

• Komfyrvakt
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Komfyrvakt
Tørrkoking av kjeler er den største årsaken til branner 
i Norge. Bruk av komfyrvakt er derfor påbudt i alle nye 
boliger og det er ulovlig å fjerne/demontere den. 

Komfyrvakten består av 2 deler:
•  en vaktenhet som er tilkoblet stikkontakten  
	 for	komfyr/platetopp.	
•		 en	alarmenhet	som	er	festet	med	magnet	på	ventilatoren.	

Disse	2	enhetene	er	programmert	sammen,	og	overvåker	
hvor	raskt	temperaturen	over	kokeplatene	øker	og	om	en	
plate	står	på	uten	å	bli	regulert	over	lengre	tid.	

Hvis grensene for normal bruk overskrides, varsler  
alarmen - for deretter å kutte ut strømmen.

Læring
Alarmsystemet	skal	«venne	seg	til»	din	måte	å	lage	mat	på,	
slik	at	den	bare	varsler	når	det	er	fare	på	ferde.	I	startfasen	 
må	den	ofte	ha	litt	hjelp	i	denne	læreprosessen.

Piper	alarmen	uten	at	det	er	fare	på	ferde	–	trykk	1	gang	på	
knappen	på	alarmenheten.	Da	bidrar	du	til	at	den	lærer	seg	at	
dette	ikke	er	noen	farlig	situasjon.	

Hvis komfyrvakten kutter strømmen
Hvis	du	ikke	slår	av	alarmen,	kutter	komfyrvakten	ut	 
strømmen.	Da	vil	vaktenheten	på	kontakten	gi	fra	seg	 
en	brummende	lyd.	

Slå	av	alle	plater.	Trykk	deretter	1	gang	på	knappen	på	 
alarmenheten.	Hvis	det	ikke	hjelper,	må	du	gå	ut	til	 
sikringsskapet,	og	ta	ut	sikringen	som	er	merket	 
«komfyr».	Ta	sikringen	ut,	vent	ca	15	sekunder,	og	 
sett	sikringen	på	plass	igjen.	

Piper alarmen uten at det er fare på 
ferde – trykk 1 gang på knappen på 
alarmenheten.
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I Kardemomme by har de bare en lov å følge. 

Du skal ikke plage andre,
du skal være grei og snill,
for øvrig kan man gjøre hva man vil.

Du	er	nå	tildelt	en	bolig	og	skal	flytte	inn	i	denne.	 
Du	flytter	inn	i	et	bomiljø	hvor	det	bor	mange	
andre.	Her	har	de	sine	regler	og	måter	å	gjøre	
ting	på.	Kanskje	bor	det	noen	i	etasjen	over	deg	
eller	under	deg,	og	kanskje	også	på	hver	side	
av	leiligheten	din.	Kanskje	er	de	gamle,	kanskje	
jobber	de	nattevakt,	kanskje	har	de	små	barn	som	
skal	på	skolen	i	morgen.	

Kardemommeloven sier at vi skal ta hensyn til  
hverandre.	Hils	på	naboen	din.	Si	hei.	Vis	at	du	bryr	
deg	og	at	du	liker	deg	der	du	bo.		Forsøk	å	være	et	
plusstegn	i	naboregnskapet!	

I	den	virkelige	verden	liker	vi	å	skrive	regler.	Vi	
mener	at	vi	trenger	det,	og	det	er	jo	egentlig	litt	
synd.	Men	når	du	nå	flytter	inn	i	leiligheten	din	
har du fått med deg
 
 •  Boligstiftelsens generelle ordensregler
	 •		Borettslagets	ordensregler	–	for	de	som	 
	 	 flytter	inn	i	borettslag

Sett deg inn i disse ordensreglene. Da vet du 
hva som forventes av deg.

Kasper,	Jesper	og	Jonatan	er	tre	røvere	som	ikke	
følger	kardemommeloven.	De	bor	utenfor	byen	
og	lister	seg	inn	i	byen	om	natten	for	å	røve.	Når	
de	blir	tatt	må	de	sitte	i	fengsel,	men	politimester	
Bastian er snill mot dem og til slutt blir de byens 
helter	når	de	slukker	brannen	i	tårnet.	

Bli en del av bomiljøet ditt – ikke stå utenfor
Gi hverandre en sjanse til – og ta muligheten 
til å gjøre det bedre neste gang. For du får 
kanskje bare en mulighet til. 

Ordensregler

Det skal holdes vanlig ro i boligen. 
Mellom kl. 23 og kl. 7 skal 

det være nattero.
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TV boks
Internett

Fjernkontroll

Utstyret i din leilighet kan se annerledes ut.
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Telefon kundeservice: 06090
For borettslag: 815 55520
www.canaldigital.no

Kabel-TV	er	inkludert	i	husleien,	og	utstyret	 
tilhører	leiligheten.	Du	skal	påse	at	alt	utstyr;	 
TV-dekoder	(boks),	fjernkontroll	og	kabler,	 
blir	igjen	i	leiligheten	når	du	flytter.

KABEL-TV

Internett
Dersom	internett	er	inkludert	i	husleien,	 
så	tilhører	dette	utstyret	også	leiligheten,	 
og	skal	være	igjen	i	leiligheten	når	du	flytter.

Ved feil/spørsmål,  
kontakt Canal Digital.  
Oppgi S/N-nummeret som  
står under TV-boksen -  
da finner de DIN leilighet!
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Vi	vil	at	du	skal	ha	et	fint	sted	å	bo.	Den	
leiligheten	du	nå	flytter	inn	i	har	vi	istandsatt	
etter	våre	kvalitetsrutiner.	Si	ifra	til	oss	 
dersom det er noe i leiligheten som ikke  
fungerer	tilfredsstillende.	

Mens du bor i leiligheten har du ansvar for at 
leiligheten	blir	vedlikeholdt	på	en	normal	måte.	
På	de	neste	sidene	får	du	tips	om	hva	du	skal	
og	hva	du	ikke	skal	gjøre.	Når	du	flytter	ut	av	
leiligheten skal leiligheten være slik som den 
dagen	du	flyttet	inn	–	med	unntak	av	en	normal	
slitasje	i	tiden	du	har	bodd	der.	

Hærverk	og	ekstraordinær	slitasje	aksepterer	 
vi	ikke.	Dette	vil	kunne	medføre	både	 
erstatningskrav	og	oppsigelse.	Og	ingen	 
flere	leieforhold	hos	oss.	Greit	å	vite.	

DITT ANSVAR: indre vedlikehold
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Oppussing av boligen skal utføres 
etter avtale med boligstiftelsen;  
Leietaker må ha Kongsvinger  
Boligstiftelse’s samtykke for å foreta 
vesentlige forandringer i leiligheten!

MUGGSOPP er helseskadelig både for barn og voksne

SKAP ET GODT INNEMILJØ
Dersom det blir for fuktig, vil mugg og sopp-problemer oppstå!

Åpne	lufteluker/vinduer

Jevnlig	renhold	

Damp	fra	matlaging	/	dusjing	føres	ut	via	 
ventilator	og	avtrekksvifte	på	bad	

Riktig	romtemperatur	 
(anbefalt	ved	behov	for	oppvarming	=	20-22	grader)	

Bra inneklima 

Resultatet blir friske 
og fornøyde leietakere!

1.
2.
3.

4.

5.

1. Stengte lufteluker 

2. Dårlig renhold 

3. Høy luftfuktighet

4. For høy romtemperatur

5. Dårlig inneklima 

6. Mugg og fuktskader 

7. Kan bidra til sykdom og helseskader 

8.  Resultatet blir syke leietakere.
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Hva forventer vi av deg?

Luftventiler  
skal IKKE tildekkes

Sørg	for	god	ventilasjon	og	luftfornyelse.	
Hold	luftelukene	åpne,	det	er	ikke	lov	å	 
tette	igjen	disse!	Ventilasjon	(gammel	 
luft	ut	og	ny	luft	inn)	er	avgjørende	for	 
å	unngå	mugg-	og	fuktskader.

God ventilasjon

Riktig temperatur
Anbefalt	innetemperatur	ved	oppvarming	
er	20-22oC.	Bruk	termostaten	på	panelov-
nen	for	å	holde	jevn	temperatur.	Still	den	
på	f.eks.	22oC.	Da	vil	ovnen	slå	seg	av	når	
ønsket	temperatur	er	oppnådd,	og	slå	seg	
på	igjen	automatisk	hvis	temperaturen	i	
rommet	synker.

Høy innetemperatur + Høy luftfuk-
tighet = MUGG

Panelovner	må	ikke	tildekkes	av	klær,	gar-
diner,møbler	pga	brannfare.

30oC

Jevnlig renhold
Et jevnlig renhold er nødvendig for  
å	holde	leiligheten	ryddig	og	ren.
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Lekker
det?
Kontakt 

Kongsvinger 
Boligstiftelse!

Unngå vannsøl
Vannsøl kan forårsake vannskader 
både	på	overflater/innredninger	og	
gulv.	Hold	alle	overflater	tørre!

Unngå vannskader
Kontroller at det ikke er lekkasje  
på	rør	fra	oppvaskbenk,	servant,	
badekar/	dusj	o.l.

Se over vannledninger til vaskemaskin/
oppvaskmaskin.	De	skal	være	festet	
til	vegg	eller	annen	fast	gjenstand.	
Ledning skal skiftes dersom de er  
sprø	eller	det	er	antydning	til	hull.

• Kontroller at kraner ikke lekker fra  
	 pakninger	eller	andre	steder.	 
•	 Kontroller	varmtvannsbereder,	 
 gulvet under og rundt berederen  
	 for	smådrypp	og	fuktige	flekker,	og	 
 under koblinger mellom rør og  
	 varmtvannsbereder.

Vannlekasje må 
raskt stoppes 
for å begrense 
skadene i egen 
og andres leilighet. !
STENG STOPPEKRAN!
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Bruk og rengjøring 
av ventilator
For	å	unngå	unødig	damp	og	matos	i	 
leiligheten,	skal	ventilator	alltid	benyttes	 
ved	matlaging.	Åpne	gjerne	vinduet	i	tillegg.

Fettfilteret	må	vaskes	regelmessig.	 
Tette	ventilatorer	er	brannfarlige,	 
og	skadelig	for	innemiljøet.	

Slik rengjør du fettfilteret:
•	 Trykk	inn	knappen	og	ta	filteret	ut
•	 Kan	vaskes	i	oppvaskmaskin,	eller	for	hånd
•	 Tørk	filteret	tørt,	og	sett	det	på	plass

Husk å rengjøre resten av ventilatoren også!

Bruk avtrekksvifte  
på badet
I	de	boligene	der	avtrekksvifte	er	montert,	
så skal den alltid brukes ved dusjing for å 
unngå	unødig	damp	og	fukt	i	leiligheten.
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Rengjøring av avløp/sluk
Fjern	hår-,	såpe-	og	matrester	fra	sluk	og	avløp	jevnlig.

Merker du at vannet renner sakte ned i vasken 
eller	dusjen:	Bruk	flytende	avløpsåpner,	
og	skyll	med	varmt,	rennende	vann.

Ikke bruk kjemiske  
rensevøasker i pulverform 
(som f.eks. plumbo)

FOR Å UNNGÅ  
TETTE AVLØP
1. Ikke hell matfett og matavfall i vasken eller toalettet. 

2. Ikke stikk eller kast uoppløselige gjenstander i vasken eller toalettet. 

3. Ikke kast ting i do – kun toalettpapir, alt annet skal i søppeldunken
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Søppel	skal	sorteres	og	kastes	 
i	fellesanlegg	fortløpende.

Det	er	ikke	tillatt	å	sette	søppel	på	verandaen,	 
i	trappeoppganger	eller	i	andre	fellesarealer.	

Avfall tiltrekker seg fluer, rotter og mus –  
og det vil vi ikke ha i boligene våre!

Møbler,	hvitevarer,	miljøfarlig	avfall	og	 
større	mengder	søppel	må	du	selv	 
levere	på	gjenvinningsstasjonen.

AVFALLSHÅNDTERING
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Kongsvinger	boligstiftelse	eier	over	300	leiligheter.	Mer	enn	200	
av	disse	leilighetene	ligger	i	leilighetsbygg	som	vi	eier.	Ca	100	
leiligheter	er	i	borettslag.	Og	så	har	vi	noen	få	eneboliger

I våre heleide leilighetsbygg har vi ansvaret for alt ytre vedlikehold: 
dette	vil	si	både	tomten,	veien	og	fasaden	på	bygget.	
Vi	står	for	gressklipping	om	sommeren	og	måking	og	
strøing	om	vinteren.	Vi	maler	bygget	når	det	er	nødvendig	
og	holder	fasaden	ved	like.	Vi	har	også	ansvaret	for	renhold	
av	fellesarealer	som	ganger,	fellesstuer	og	fellestoaletter.	

Vi	skal	også	påse	at	alle	tekniske	installasjoner	fungerer,	som	f.eks	
heiser,	ventilasjonsanlegg	og	brannvernutstyr.	

I våre borettslagsleiligheter er det borettslagene 
som	har	ansvar	for	det	ytre	vedlikeholdet,	fellesarealet	
og	de	tekniske	installasjonene.	Vi	har	ansvaret	for	det	 
tekniske	utstyret	inne	i	leilighetene.	 

Mange borettslag fordeler ansvaret 
med renhold av fellesarealer som ganger 
og	trapper	på	andelseierne.	Som	leietaker	
i	boligstiftelsen	plikter	du	å	ta	din	del	
av	disse	oppgavene.	

Våre eneboliger benyttes til 
ulike formål og derfor kan vårt 
ansvar	variere.	Men	som	
utgangspunkt	har	
leietaker(ne)	ansvaret	
for	gressklipping	og	
snømåking,	mens	vi	har	
ansvaret for fasaden og
vedlikehold	av	denne.	Vi	har	
også ansvaret for de tekniske 
installasjonene	inne.	

Men resten av vedlikeholdet 
inne	har	leietaker	ansvaret	for.	

BOLIGSTIFTELSENS ANSVAR: 



krHusleie	skal	betales	den	20.	i	hver	måned.	
Du	plikter	å	si	ifra	dersom	du	ikke	klarer	å	
betale	hele	husleien.	Du	har	ikke	krav	på	
utsettelse	eller	nedbetalingsavtale.	

Hva du må gjøre mens  
du bor i leiligheten
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1.		 Melde	om	adresseendringer.	 
	 Du	kan	endre	adresse	på 
  www.flytteportalen.no
2. Melde midlertidig omadressering 
	 på	www.posten.no
3.		 Tegne	innboforsikring  
	 i	ditt	forsikringsselskap

Hva du må gjøre når du flytter inn:

Du	må	sende	oppsigelse.
		Lengden	på	oppsigelsestiden	
    står i leiekontrakten din!
      Husk å melde adresseendring 
										til	din	nye	adresse.

Hva du skal gjøre 
 når du ønsker å flytte

15



MELDE I FRA / KONTAKT
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MELD I FRA TIL OSS:

•		 Dersom	det	oppstår	vannskade	eller	 

 annen skade i leiligheten din

•  Dersom noe av brannvernutstyret  

 i leiligheten mangler eller ikke virker

Kongsvinger boligstiftelse har ansvar for at din leilighet 
er	trygg	og	i	orden.	Vi	har	derfor	anledning	til	å	befare	
leiligheten	dersom	vi	mener	det	er	nødvendig.	Vi	vil	
si	ifra	på	forhånd	/	avtale	tid.	Skulle	vi	ha	vært	inne	i	
leiligheten uten at du har vært hjemme  og uten at vi 
har fått gitt deg beskjed vil vi legge igjen  en skriftlig 
beskjed	om	dette.	

Telefon:
62 81 75 73

Jernbanegata	13,	
2211 Kongsvinger

Hjemmeside:
Boligstiftelse.no

Telefon- 
nummer 
for akutt- 

henvendelser:

99	11	90	79	eller 
92	46	85	00

Du kan melde i fra eller  
kontakte oss på følgende måte:

Åpningstider: 08:00	-15:30	mandag	til	fredag


