
Ved mistanke om skimmel kontakt Ejendomskontoret

      3821 4352   kl. 8.00-10.00 (mandag-fredag) 
@  ejendomskontor@frederiksberg.dk
Personlig henvendelse   kl. 8.00-10.00 (mandag & torsdag)

SÅDAN UNDGÅR DU SKIMMELSVAMP
9 GODE RÅD

1. HOLD BOLIGEN TØR
Sørg for at holde boligen tør. Så kan du i de fleste tilfælde undgå skimmelsvamp.

2. LUFT UD
Husk at lufte ud med gennemtræk to til tre gange dagligt i 5-10 minutter.
Vær ekstra omhyggelig med udluftning på badeværelset og i køkkenet.

3. TØR TØJ UDENFOR
Hæng dit tøj til tørre udenfor. Alternativt kan du bruge fællesvaskeriets tørretumbler  
(hvis et sådant forefindes).

4. TØR OP
Tør altid vægge og gulv af med en skraber eller et håndklæde efter bad.

5. TJEK AFTRÆK OG VENTILER
Tjek, at friskluftventiler i vinduesrammer og vægge er åbne, og sørg for, at aftræks- 
kanaler og udsugningsventiler fungerer.

6. GØR RENT
Gør jævnligt rent i hjemmet, da skimmelsvampe kan gro i støv, hvis der er for fugtigt.

7. PAS PÅ DE KOLDE YDERVÆGGE
Undgå at stille møbler direkte op ad ydervægge. Med 10 cm afstand kan du sikre 
luftcirkulation og undgå kondens.

8. HOLD EN JÆVN TEMPERATUR
Hold den samme temperatur i alle rum i hjemmet. Temperaturen bør ikke være lavere 
end 18 grader.

9. HOLD ØJE MED FUGT OG SKIMMEL
Sørg for at kontakte ejendomskontoret, hvis der er mistanke om fugt eller skimmel, 
så skaden kan blive udbedret hurtigst muligt. Hvis du har spørgsmål om skimmel,  
kan du læse mere på www.skimmel.dk og kontakte rådgivningen.



If mould is suspected, please contact the property office

      3821 4352   8-10 a.m. (Monday-Friday) 
@  ejendomskontor@frederiksberg.dk
By personal inquiry   8-10 a.m. Mondays & Thursdays

HOW TO AVOID MOULD
9 TOP TIPS

1. KEEP YOUR HOME DRY
Make sure you keep your home dry. By doing so you’ll avoid most cases of mould.

2. AIR OUT YOUR HOME
Remember to air out your home two to three times daily for 5-10 minutes. Take extra care  
to ventilate the bathroom and kitchen.

3. DRY YOUR CLOTHES OUTSIDE
Hang your clothes to dry outside. Alternatively, use the communal tumble dryer if one is 
available.

4. WIPE OFF
Always wipe off walls and floors using a scraper or towel after a bath or shower.

5. CHECK EXTRACTION AND VENTS
Physically check that the air valves in the windowsills and walls are open and make sure 
that the extraction channels and vents are in working order.

6. CLEAN
Clean your home regularly. Mould grows in dust when conditions are too damp.

7. WATCH OUT FOR COLD EXTERIOR WALLS
Avoid placing furniture directly up against exterior walls. A 10-cm distance ensures 
air circulation and avoids condensation.

8. KEEP AN EVEN INDOOR TEMPERATURE
Keep the temperature the same in all the rooms in your home. The temperature should 
not be lower than 18 degrees.

9. LOOK OUT FOR MOISTURE AND MOULD
Please contact the property office if you notice mould or moisture, so it can be repaired 
as quickly as possible. If you have any questions about mould, you can read more on 
www.skimmel.dk and contact their advisory service.



Systematisk informationsindsats til beboere vedrørende opretholdelse af godt 
indeklima i egen bolig 

 

Vi skal som udlejer sikre, at vores beboere i de kommunale beboelsesejendomme løbende modtager gode 
råd til, hvordan de sikrer et godt indeklima i deres bolig. Dette skal ske gennem en løbende 
informationsindsats, hvor vi som udlejer uddeler indeklimaråd til beboerne sammen med 
kontaktinformationer til kommunens ejendomskontor. Sidstnævnte er for at sikre, at beboerne tager 
kontakt til ejendomskontoret, hvis de har mistanke om skimmel i deres lejlighed. Herved mindsker vi 
risikoen for, at skimmelsagerne udvikler sig til gene for beboerne og med øgede omkostninger til udbedring 
for kommunen som udlejer.  

 

Beboere skal have udleveret indeklimaråd (”Sådan undgår du skimmelsvamp – 9 gode råd”) når: 

1. Beboeren flytter ind i lejemål 
2. Der er mistanke om skimmel i lejemålet 
3. En skimmelsag er afsluttet i lejemålet 
4. Der er gennemført nye bygningsmæssige tiltag i lejemålet 

 

Årlig uddeling af materiale om opretholdelse af godt indeklima 

Sideløbende skal alle lejemål årligt have uddelt informationsmaterialet (”Sådan undgår du skimmelsvamp – 
9 gode råd”)i oktober måned, når risikoen for øget fugt i lejemålene stiger med vinterens komme, hvor der 
luftes mindre ud.  
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