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Fra de fynske nævn             

 

Privat udlejning

Fyn rundt o
m

 F
y

n
  
 

Torvet 7, Nyborg

Buen 19A, Ørbæk

 Krav kom for sent

Udlejeren kunne ikke rejse flyttekrav mod lejeren i forbindelse med fraflytningen, idet fri-
sten i Lejelovens § 98, stk. 2 ikke var overholdt, uanset at lejeren ikke havde oplyst sin nye 
adresse til udlejeren, men alene havde meldt flytning til folkeregistret d. 1. april 2010. 

Udlejeren har således fra denne dato haft mulighed for at skaffe lejerens nye adres-
se ved henvendelse til folkeregistret.

Det fremgår af sagen:
at lejeforholdet er opsagt af lejer d. 15/3 2010 med fraflytning d. 31/3 2010,
at udlejer d. 19/3 2010 bekræfter opsigelsen og beder om oplysning om ny adresse,
at flyttesynet holdes d. 6/4 2010, hvor lejer ikke deltager,
at synsrapporten ikke er sendt til lejer på grund af manglende oplysning om ny adresse,
at flytteafregning sendes d. 29/4 2010, men at fraflytter ikke reagerer,
at folkeregistret har registreret flytning d. 1/4 2010. 

Betinget lejemål

Lejemålet blev gjort betinget: Hvis lejer inden for et år 
overtræder reglen om at holde for-og bagtrappe ryd-
delig, kan lejemålet opsiges eller ophæves.

Huslejenævnet lagde vægt på:
1) at lejer benytter trappepgangen til opbevaring af 

papkasser, reoler mv. og at lejer er blevet bedt om 
at fjerne det to gange,

2) at lejer først fjernede effekterne efter udlejers ind-
bringelse af sagen.
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Almene boliger

Fra de fynske nævn             

 

Fyn rundt o
m

 F
y

n
  
 

Betaling for udskiftning af bordplade

I flytterapporten var der ikke rejst krav om udskift-
ning af bordplade, men kravet blev rejst så snart 
manglen blev opdaget.  

Nævnet lagde vægt på at det fremgår af den efterføl-
gende korrespondance, at lejers taske stod på bord-
pladen under synet. Et foto af bordpladen viser misli-
geholdelse, og lejer pålægges at betale. 

Kirsebærgrenen 40, Middelfart

Syrenlunden 42, Middelfart

Boligorganisationens krav på efterbetaling af varme bortfaldt

På den sidste dag inden for fristen indbragte boligorganisationen indsigelsen på varmeregn-
skabet for Beboerklagenævnet i Odense. Brevet blev straks returneret, idet det skulle være 
sendt til Beboerklagenævnet i Middelfart. Først mere end en måned efter indbragte boligor-
ganisationen sagen for  Beboerklagenævnet i Middelfart, idet man havde afventet et afde-
lingsmøde.

Spørgsmålet var nu om Beboerklagenævnet i Odense skulle have videresendt sagen 
til Beboerklagenævnet i Middelfart, jf. forvaltningslovens § 7, stk. 2.

Beboerklagenævnet i Middelfart fandt at forvaltningslovens generelle regel om visitations-
pligt ikke kan fortrænge lex specialis reglen i almenlejeloven § 56, stk. 3, 2. pkt., der vedrører 
en ufravigelige frist. I hvert fald ikke i et tilfælde som dette, hvor boligorganisationen vælger 
at vente godt en måned fra fejlen opdages til sagen indbringes for rette myndighed.
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         Fra retten:        Nyt lejemål

Brug mail med omtanke

En lejer sendte sin opsigelse pr mail til udlejer 
d. 30/3 2010 og henvendte sig på udlejers 
kontor d. 2/4 2010 med en underskrevet op-
sigelse. 

Udlejer gjorde gældende at det ikke var aftalt 
mellem parterne at man kunne kommunikere 
pr mail, og at lejer derfor hæftede for leje 
for april, maj, juni og juli, da opsigelsen først 
skulle regnes for at have virkning fra d. 1/5, 
idet opsigelsen var modtaget i april. Såvel 
boligret som landsret gav udlejer medhold.
 
Landsretten lagde vægt på at parterne ved 
kontraktens indgåelse også kunne have aftalt 
at de kunne kommunikere pr mail hvor leje-
lovgivningen kræver skriftlighed, og at det 
var aftalt at opsigelsen skulle være skriftlig.

Kilde: GD 2012/44 Ø

Obs
Det fremgår ikke af sagen om lejer klart 
havde oplyst fraflytningstidspunktet eller om 
han havde bedt udlejer om at dokumentere 
genudlejningsbestræbelser. Såfremt lejemå-
let var genudlejet, skulle fraflytter ikke betale 
fra genudlejningstidspunktet. 

Har du navn på postkassen?

En lejer blev udsat af sit lejemål, selv om han 
oplyste at han hverken havde modtaget på-
kravet eller ophævelsen. 

Retten lagde til grund at den manglende 
modtagelse af brevene, skyldtes lejerens 
manglende navn på postkassen. 

Opsigelse

Ophævelse



5Lejerforening Fyn

         Fra retten:        Nyt lejemål

Ny kontrakt - Hvad skal du kigge efter?

Er det den rette ejer, du har kontakt med? Tjek på www.ois.dk, tinglysningen eller kommu-
nens ejendomskattekontor, og/ eller ring evt. på ved nabolejligheden.

Betal  ikke depositum eller leje kontant - men sørg for at få et kontonummer, så pengene kan 
overføres fra et pengeinstitut til et andet.  

Tjek at de rum, du har fået anvist, fremgår af kontrakten, f. eks.  lofts- og/eller kælderrum, 
cykelskur mv. 

Har du fået lov til at holde husdyr, så sørg for at krydset er sat ved ja til husdyr, og/eller at 
det fremgår af § 11.

Er lejemålet ikke færdigt, så overvej om det er dette lejemål du vil leje.
 
Undgå tidsbegrænsede lejemål.

Næsten alle lejemål overtages ”Nyistandsat” og skal afleveres magen til  - altså nymaling 
overalt og evt. slibning og lakering af gulve - dvs. dyrt at bebo lejemålet i kort tid. 

Jo mere du har pligt til at vedligeholde, des grundigere skal din fejl-og mangelliste være.
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   Forskel på nævn og ret

Grundlag for behandling af tvist
I huslejenævn og beboerklagenævn gælder officialmaksimen, som betyder at nævnet har 
pligt til at oplyse sagen. Det vil sige at nævnene kan stille supplerende spørgsmål til parterne 
for at indhente relevante oplysninger til brug for afgørelsen.

I retssystemet gælder forhandlingsprincippet, hvor kun det som blive fremlagt og sagt under 
sagen, får betydning for afgørelsen.

Både i nævn og i boligretten er det vigtigt at man fremfører og dokumenterer alle sine argu-
menter. Hvor nævnene af sig selv undersøger om formalia (om flyttekrav er rejst rettidig, f. 
eks.) er overholdt, gør retten det ikke.

Småsager
Sager under 50.000 kr. behandles i retssystemet 
som ”småsager”. I en småsag om fraflytning fra al-
men bolig havde tvisten ikke været indbragt for be-
boerklagenævnet. Lejer, som ikke var repræsenteret 
af lejeretsagkyndig advokat/ person, overså flere 
punkter, som han sandsynligvis ville have fået med-
hold i, hvis de var blevet fremført. 

Hvis fraflytningstvisten var blevet indbragt for bebo-
erklagenævnet, ville sagen kunne være afgjort her og 
antageligt til lejers fordel, fordi beboerklagenævnet af 
egen drift skal oplyse sagen og af sig selv undersøge 
om synsrapport, prisoplysning og endelige afregning er 
kommet rettidigt mv. 

Det er meningen at parterne ikke bruger advokat i småsager, og man kan kun få dækket 
udgift til advokat i forbindelse med selve retsmødet og ikke for forberedelsen af sagen, her-
under udarbejdelse af stævning/ svarskrift mv.  De omkostninger må parten selv betale, hvis 
man ønsker hjælp til forberedelsen af sagen. Det er meningen at retten under forberedelsen 
af sagen skal vejlede parterne.

Retten bør sætte lejesager i bero og hjemvise sagen til behandling i nævnet, i  de sagstyper  
hvor nævnet har kompetence.

Nævnene har ikke kompetence i alle sagstyper, men hvor de har, bør sagen være behandlet 
der først. Nogle sager vil så blive løst, hvilket også er en billigere løsning for samfundet.
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 Bestyrelsens
 beretning 

Boligpolitik

Ny regering
Med dannelsen af den nye regering blev der oprettet et nyt ministerium: ”Ministeriet 
for by, bolig og landdistrikter” med socialdemokraten Carsten Hansen som minister. 
Om denne konstruktion medfører en opprioritering af lejeboligsektoren vil tiden vise, 
men man kan have sin tvivl, idet der i regeringsgrundlaget alene er anført:

At der skal laves en model for rentable energirenoveringer i privat udlejningsbyg-
geri til gavn for både udlejer og lejer,

At lovgivningen skal gennemgåes med henblik på at lejere skal have en bedre be-
skyttelse mod urimelige huslejeforhøjelser i forbindelse med moderniseringer og 
en bedre  beskyttelse mod urimelige høje istandsættelsesregninger ved fraflyt-
ning. 

           Lovforslag fremsat
Regeringen har fremsat flere lovforslag som berører både le-
jere i private og almene boliger, nemlig et lovforslag som skal 
sikre, at huslejen bliver betalt før pengene er brugt, og et 
lovforslag om at alle nævnsafgørelser skal offentliggøres.

Yderligere er der fremsat et lovforslag som vedrører ener-
girenovering i privat udlejningsbyggeri herunder ændring af 
boligreguleringslovens § 5, stk. 2 om gennemgribende mo-
derniserede boliger.

Fra generalforsamlingen d. 25/4 2012 
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Betal lejen den første
Hvad angår forslaget om fremrykket husleje-
betaling til den 1. i en måned, hvor det i øje-
blikket ofte sker den 5., skulle effekten være, 
at lejeren ikke kan nå at bruge indkomsten til 
andet, inden lejen er betalt. 

Men kan indvende af forslaget er uambitiøst 
når det gælder om at nedsætte antallet af fo-
gedudsættelser. Her skal der efter vores vur-
dering findes brede løsninger for at forhindre 
de ca. 5.000 årlige udsættelser, f. eks. bedre 
rådgivning og forskellige initiativer inden for 
banklovgivning, sociallovgivning og lejelov-
givning.

Offentliggørelse af nævnsafgørelser
Hvad angår initiativet om at alle nævnsafgø-
relse skal offentliggøres,  så har dette været 
et initiativ som både lejer- og udlejerorgani-
sationer har efterlyst i flere år. Dette ønske 
ser det nu ud til at den nye regering vil op-
fylde. Meget tyder dog på, at registret ikke 
får et omfang, der for alvor kan skabe gen-
nemsigtighed på lejelovsområdet.

Energisparepakke
Med hensyn til lovforslaget vedrørende 
energisparepakken forventer regeringen at 
det vil sætte skub i energirenoveringerne i 
private udlejningsejendomme. Med energi-
sparepakken ændres lovgivningen også, så 
private udlejere kun kan hæve huslejen, hvis 
udlejningsejendommen er i en energimæssig 
forsvarlig stand og lever op til en særlig ener-
gistandard. 

Gennemgribende moderniseringer
I dag er det sådan, at private udlejere ved 
genudlejning kan hæve huslejen, hvis de har 
foretaget en gennemgribende forbedring af 
lejemålet ved eksempelvis at udskifte køk-
ken og badeværelse. 

Fremover bliver det en betingelse, at udle-
jere kun kan fastsætte huslejen efter bolig-
reguleringslovens § 5, stk. 2, hvis ejendom-
men er i en energimæssig forsvarlig stand 

– dvs. højst har et energibehov svarende til  
energimærke D. 

Det kan anses som en fordel for lejerne at 
BRL § 5, stk. 2 ændres, men  lovforslaget er 
meget kompliceret.

 Bestyrelsens           Bestyrelsens
 beretning               beretning
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Hent folder om fraflytning på 
Lejerforening Fyns kontor - eller på

 www.Lejerfyn.dk

Hent folder om indflytning på 
Lejerforening Fyns kontor - eller på

 www.Lejerfyn.dk

Hent folder om vedligeholdelse på 
Lejerforening Fyns kontor - eller på

 www.Lejerfyn.dk

Hent folder om varmeregnskab på 
Lejerforening Fyns kontor - eller på

 www.Lejerfyn.dk

Lejeforening Fyn

To landsorganisationer
Igennem en årrække har Lejernes Landsor-
ganisation og Danmarks Lejerforeninger ar-
bejdet på en sammenslutning, men i slutnin-
gen af 2011 kunne man i bladet ”Vi lejere” 
læse, at forsøget på en sammenslutning var 
sat i bero.
 

Skyggebudget i småhuse
De to landsorganisationer har dog i fælles-
skab udarbejdet et forslag om ”småhuse” for 
at forenkle sagsbehandlingen i retssystemet 
og derved forbedre retssikkerheden for både 
lejere og udlejere i småhuse. 

Der foreslås en lovændring, således at sa-
ger om lejeforhøjelse og lejenedsættelse be-
handles efter ens regler i huslejenævnet og 
i boligretten. Efter forslaget skal det gøres 
obligatorisk i begge instanser at fastsætte 
lejen ud fra et skyggebudget.

 Bestyrelsens           Bestyrelsens
 beretning               beretning

Kontingent
Ved årsskiftet trådte det vedtagne kontin-
gentsystem i kraft. I øjeblikket ser det ikke 
ud til at der er sket en væsentlig ændring 
i antallet af medlemmer, som har fornyet  
medlemskabet af Lejerforening Fyn. Det er 
for tidligt at sige noget om hvordan tilgangen 
af nye medlemmer bliver i 2012.

Det er i øjeblikket ikke afklaret, hvor stort et 
informations- og uddannelsestilskud vi mod-
tager fra Grundejernes Investeringsfond i år. 
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Kontingent 2013
Det blev vedtaget at kontingentet ikke stiger i 2013. 

Ønsker man en sag indbragt for huslejenævnet, skal man betale gebyret på pt. 136 kr. 

Bestyrelsen 
På generalforsamlingen blev Per Ankersø genvalgt til formand med akklamation. Bestyrelsen 
består af kasserer Poul Dahl, bestyrelsesmedlemmerne Malene Brøndum, Ulla Hansen og 
Carsten Lindholm. De to sidstnævnte blev genvalgt for 2 år. 

Ann Schieblich blev valgt som suppleant. Hans Rasmussen og Lars Bæch blev valgt som 
revisorer.

Vi har i efteråret 2011 anmodet om et beløb 
på 150.000,00 kr. som skal bruges til at ud-
give foreningens medlemsblad, udarbejdelse 
af informationspjecer og til driften af forenin-
gens hjemmesider. 

Det samlede beløb til lejerorganisationerne 
administreres af LLO og blev i 2011 fordelt 
efter reglerne fra ordningens start. LLO og 
Danmarks Lejerforeninger forsøger ”ensidigt” 
at ændre fordelingsgrundlaget. Lejerforening 
Fyn har forlangt en fælles drøftelse af forde-
lingsgrundlaget med de foreninger som mod-
tager tilskud. 

Lejerforhøjelse
I august varslede Odense Kommune en le-
jeforhøjelse for vort lejemål, og huslejen vil 
over en 4-årig periode stige med 5.069,54 kr. 
om året således at den nuværende årlige leje 
på 21.021,84 kr. er steget til  41.300,00 kr. i 
2014. 

Salg
Det sidste nye vedrørende vort lejemål i 
ejendommen Skibhusvej 34 er, at ejendom-
men indgår i den udbudsrunde af ejendomme 
som Odense Kommune ønsker at sælge. 

Ejendommen indgår i ”pakke 1” sammen 
med 2 andre mindre ejendomme. I denne 
sammenhæng skal jeg bemærke, at vi i be-
styrelsen grundlæggende er imod at Odense 
Kommune sælger ud af sine udlejningsejen-
domme.
(Ejendommen er solgt, fremgik det af Fyens 
Stiftstidende d. 2/6 2012.)

Afslutning
Også i år skal der fra bestyrelsens side lyde 
en stor tak til de aktive medlemmer af for-
eningen som hjælper til i den daglige drift, 
samt en tak til de aktive som virker som 
lægommere, husleje- og beboerklagenævns-
medlemmer.

 Bestyrelsens
 beretning 
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 Ferie

Hvem holder øje med din post i ferien?

Har du en sag indbragt for enten huslejenævnet eller beboerklagenævnet, kan der dels 
komme et høringsbrev/ nogle spørgsmål, indkaldelse til besigtigelse af lejemålet og/ eller  
selve afgørelsen.

Man har typisk ca. 14 dage til at besvare en henvendelse fra nævnet, indkaldelse til be-
sigtigelse sker med ca. 8 dages varsel, og en nævnsafgørelse kan ankes inden for 4 uger 
fra afgørelsens modtagelse.  Send evt. en mail til Lf@lejerfyn.dk hvis du er bortrejst, så 
vi kan få aflyst evt. besigtigelse. 

Mangler der betaling af leje mv., kan udlejer kræve det betalt inden for 14 dage efter 
fremsendelse af påkrav. Betaler man ikke pligtig pengeydelse inden for 14 dage, kan le-
jemålet ophæves. Der er ingen undskyldning der hedder ferie.....

God ferie!
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 Beboerrepræsentation           Rengøring på den nemme måde......

Styrket sammenhold i ejendommen

En beboerrepræsentation er en forening af lejere i en privat udlejningsejendom. Når lejere 
på denne måde vælger at gå sammen, får de flere fordele: Sammenholdet mellem lejerne 
styrkes, og lejelovgivningen giver flere rettigheder.

Flere rettigheder
Beboerrepræsentationen har indflydelse på en række vigtige beslutninger i forbindelse 
med:

· Vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, hvor den kan komme med forslag. 
· Indflytnings- og fraflytningssyn, hvor beboerrepræsentanten kan deltage, hvis beboeren 
ønsker det. 

· Husorden, hvor den kan komme med forslag.
· Varme- og vandregnskab.
· Lejeforhøjelse, hvor den kan indhente dokumentation og gøre indsigelse på alle beboeres 
vegne.

· Konto for udvendig vedligeholdelse, hvor den kan kræve indsigt i regnskabet hvert halve 
år og følge med i, hvordan pengene bruges. 

Rettighederne afhænger af ejendommens byggeår og lovgrundlag for lejefastsættelsen. Kon-
takt Lejerforening Fyn for yderligere information.

BEBOER
REPRÆSENTATION

- fordi enighed gør stærk

STYRKET SAMMENHOLD
I EJENDOMMEN 
En beboerrepræsentation er en forening af lejere i en 
privat udlejningsejendom med mindst 6 lejemål.
Når lejere på denne måde vælger at gå sammen, får 
de flere fordele:
Sammenholdet mellem lejerne styrkes, og lejelovgivnin-
gen giver flere rettigheder. O
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 Beboerrepræsentation           Rengøring på den nemme måde......

I bogen ’Hold da helt hus’ har forfatterne Ju-
lie Skals og Ann-Alicia Thunbo Illskov samlet 
en lang række husmodertips, der skal gøre  
hverdagen renere og nemmere. 

Her støves nogle af bogens husholdnings-
tricks af:
 
Undgå vaskemaskinelugt
Lad altid døren til vaskemaskinen samt dose-
ringsskuffen stå åben, når maskinen ikke er i 
brug. Så kommer den ikke til at lugte dårligt 
og indelukket.

Spar penge på dyre rengøringsmidler
Erstat dyre rengøringsmidler med eddike. 
Brug det som skyllemiddel, til afkalkning, 
vinduespudsning med mere.

Rengøring af ovnen
Stil en bradepande med stanniol i bunden af 
ovnen.  Så undgår du at skulle gøre den ren 
så ofte.

Hold forhænget rent
Hold badeforhænget rent og pænt ved en 
gang i kvartalet vaske det og afkalke det i 
en spand med 1/2 dl eddike og fem deciliter 
koldt vandt.

Red brændt gryde
Bland 1/2 dl tredobbelt salmiakspiritus og 2 
spsk. brun sæbe. De to ting blandes til en 
tyk masse og smøres på de brændte områ-
der. Læg gryden i en plasticpose natten over. 
Rengør den herefter med opvaskemiddel og 
vand.

Fjern lugten i køleskabet
Dårlig lugt kan fjernes ved at gøre rent eller 
ved at stille en skål med kaffegrums i køle-
skabet i et døgn. Sur lugt kan fjernes ved 
at smøre/pensle indersiden af køleskabet 
med ymer eller yoghurt og lade det sidde i 
et døgn. Tør det af med varmt vand. Tjek om 
afløbshullet inde i køleskabet  er rent, og om 
bakken bag på køleskabet er beskidt. Det 
kan også lugte.

Gør stikkontakter rene
Sorte mærker på stikkontakterne, som ikke 
vil gå af med vand og sæbe, kan med held 
gnubbes af med et viskelæder. 

Elektriske skærme uden støv
Computer og fjernsynsskærme tiltrækker 
ofte støv på grund af statisk elektricitet. Det 
kan modvirkes ved at vaske skærmen med 
lunkent vand blandet op med 1/2 dl eddike. 

Kilde:www.pol.dk

Hold da helt rent
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Spar ikke på forsikringen

En indbosforsikring indeholder typisk retshjælpsdækning, dog 
ofte med en selvrisiko på 2.500,00 kr., som dækker hvis udlejer 
lægger sag an mod en eller hvis man selv vil anlægge en retsag 
mode udlejer. 

Ved f. eks. brand er det ens egen forsikring som dækker ens 
indbo. 

Ulovlige lejemål
Er boligen godkendt til beboelse?
Det seneste år har vi set flere tilfælde af udlejning af ikke godkendte le-
jemål, dels lejemål i kældre, dels lejemål som kunne blive godkendt, men 
som ikke er lavet færdig.

Opdages den ulovlige udlejning, kan kommunen kræve lovliggørelse af 
lejemålet og i nogle tilfælde kan lejemålet ikke lovliggøres hvorfor leje-
målet må fraflyttes inden for 3 mdr. 

Ulemper ved ulovlige lejemål:
Man kan ikke få boligstøtte til et ulovligt lejemål. Nogle gange får en le-
jer i stueetagen pludselig at vide at han ikke længere kan få boligstøtte 
fordi lejeren i kælderen står som boende i stueetagen. Det skal lejeren i 
stueetagen selvfølgelig ikke finde sig i.

Usikkert,  Man kan ikke klage uden at risikere at udlejer opsiger/ ophæ-
ver lejemålet.

Der opstår typisk fugt-skimmelsvampproblemer, da der ikke er tilstræk-
kelig opvarmning/ udluftningsmuligheder.

I tilfælde af brand er det ikke godkendte lejemål, måske det sidste som 
undersøges.

Ofte vil udlejer kun tage imod kontanter og vil ikke oplyse kontonummer 
til overførsel af husleje/ depositum og så kan der opstå tvist om hvad der 
er indbetalt, hvis lejer ikke har sikret sig kvittering for betaling.

Lejelovens § 15. Er brugen af det lejede helt eller delvis 
i strid med lovgivning, andre offentlige forskrifter, servi-
tutter eller andre lignende rettigheder over ejendommen, 
som var gældende ved aftalens indgåelse, kan lejeren 
kræve et forholdsmæssigt afslag i lejen og erstatning. 
Lejeren kan endvidere hæve lejeaftalen, såfremt bru-
gen indskrænkes væsentligt, eller udlejeren har handlet 
svigagtigt.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, hvis lejeren vidste, at brugen 
var retsstridig, og heller ikke, hvis hans ukendskab skyl-
des grov uagtsomhed. Endvidere finder stk. 1 ikke an-
vendelse, hvis det retsstridige forhold ikke har medført 
nogen indskrænkninger i lejerens brugsret, og udlejeren 
efter opfordring straks bringer forholdet i orden.
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Spar ikke på forsikringen

En indbosforsikring indeholder typisk retshjælpsdækning, dog 
ofte med en selvrisiko på 2.500,00 kr., som dækker hvis udlejer 
lægger sag an mod en eller hvis man selv vil anlægge en retsag 
mode udlejer. 

Ved f. eks. brand er det ens egen forsikring som dækker ens 
indbo. 

WWW.danmarksboliger.dk

Tjek om der en ledig almen bolig i det område, du ønsker at bo.

Boligydelse:
Er du folkepensionist og din ægtefælle/samlever flytter på plejehjem/dør, har du ret til at få 
boligydelse beregnet  ud fra 85 m² og ikke 65 m², hvis man har boet sammen i mindst 5 år og 
du bliver boende i samme lejemål. 

Kilde: Beboerbladet nr. 2 12

Nemmere at framelde reklamer pr 1/6 2012

Nu kan man framelde reklamer uden at gå på posthuset. På Postdanmarks hjemmeside kan 
man framelde reklamer, tilmelde dem igen og bestemme om man vil have ugeaviser eller ej.



Mandag: kl. 10.00 - 12.00
Tirsdag:  kl. 16.00 - 19.00
Onsdag:  kl. 10.00 - 12.00

 Tirsdag:  kl. 14.00 - 15.00
 Onsdag:  kl. 14.00 - 15.00 

Lejerforening Fyn
Skibhusvej 34, st. th., 5000 Odense C

Tlf. 66 11 21 06 - Fax 65 91 51 64
Lf@lejerfyn.dk - www.Lejerfyn.dk - www.Lejernyt.dk

Afsender:
Lejerforening Fyn
Skibhusvej 34, st. th.
5000 Odense C

Åbningstid for
personlig henvendelse:

1/6 - 22/7  &  13/8 - 21/12 2012

Telefontid:
 1/6 - 22/7  &  13/8 - 21/12 2012

Hvis du flytter…… 
Send venligst et flyttekort eller en mail 
til Lejerforening Fyn hvis du flytter. 

Indflytning:
Husk fejl-og mangellisten
inden for de første 14 dage.

Sommertid: 

23/7 - 10/8 2012
Personlig henvendelse:

 Mandag kl. 10.00 - 12.00

Øvrige dage lukket.


