Bo sundt - hold fugt og skimmel væk
Læs her om hvordan du får en god bolig uden fugt og skimmel

Bo sundt hold fugten væk.
5 gode råd Ɵl,
hvordan du holder
din bolig sund

Skimmelsvampe
skal væk.
5 trin Ɵl, hvordan
du łerner
skimmelsvampe

Hvis du ikke kan
klare det alene,
hvordan får du
hjælp?
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BO SUNDT HOLD FUGT OG SKIMMEL VÆK

LuŌ ud - lav gennemtræk mindst 2 x 10
minuƩer hver dag.

Tør så vidt muligt ikke tøj indendørs.
Tør tøj ude eller brug tørretumbler.

Fugt skal væk. Tænd for emhæƩen, når du
laver mad. Tør vægge og gulv eŌer bad. Tør
dug væk fra vinduer hver dag.

Hold ens varme i alle rum i løbet af dagen.
Hold varmen mellem 20-22 grader. LuŌ ud
for naƩen og sov evt. med åbne vindue, hvis
du ønsker det køligere om naƩen. Men husk
at skrue op om dagen.

Hold øje med tegn på fugt, mug og skimmel.
Køb evt. et hygrometer.
Sommer 60-70% relaƟv fugƟghed.
Vinter 35-45% relaƟv fugƟghed.
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SKIMMELSVAMPE SKAL VÆK 5 TRIN TIL HVORDAN DU FJERNER SKIMMEL
Find årsagen - Gå boligen eŌer. Virker
udsugning om emhæƩe, som det skal? Er der
utætheder eller vandskader? Husker du at
luŌe ud og holde fugten væk? Har du varme i
alle rum?

Fjern årsagen - Brug emhæƩe, luŌ ud, tænd
for varmen. Kontakt ejendomskontoret, hvis
der er utætheder eller vandskader.

Ved Skimmelsvamp - Rens den ramte flade
med klorin, rodalon eller almindelige
rengøringsmidler.

Hold øje med om skimmelsvampen kommer
igen.

Kontakt ejendomskontoret, hvis du ikke selv
kan løse problemet.
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HVEM SKAL DU KONTAKTE, OG HVORDAN
FÅR DU HJÆLP?

Kontakt ejendomskontoret, hvis du ikke selv
kan løse problemet.

Vi kommer ud og ser på dit lejemål. Vi
gennemgår lejligheden for at se, om der er
utætheder eller vandskader.

Vi måler over flere dage, om der er varme i
hele lejligheden. Vi måler også, hvor høj
luŌfugƟgheden er.

Vi łerner evt. skimmelsvamp, hvis årsagen
er svigt i bygningen. Vi udbedrer lejligheden,
hvis der er svigt i bygningen. Vi maler, hvis
det er nødvendigt.

Hvis fugt og skimmel skyldes manglende
varme og udluŌning, pålægges lejeren at
łerne skimmel og fugt, samt fremover sørge
for et bedre indeklima.
Du kan læse mere om skimmel og gode boliger www.skimmel.dk og www.sbi.dk
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