
Velkommen til Frederiksborg Almene Boligforening, 
vi håber du bliver glad for at bo hos os 
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Når man flytter, er der mange ting, at være opmærksom på. Vi håber dette informationsbrev med 
nyttig ”her & nu viden” kan hjælpe dig godt på vej. En del af informationerne finder du også i dit 
indflytningsmateriale og på vores hjemmeside www.fab-bolig.dk 
 
Anmeld flytning til Post Danmark  
Du kan bestille gratis flyttekort og få dem tilsendt, så sikrer du dig, at alle relevante personer og 
virksomheder får din nye adresse. 
Læs mere om dine muligheder på www.postdanmark.dk 
 
Betal din husleje automatisk 
Boligforeningen fremsender hver måned giroindbetalingskort til dig (hvis du ikke 
modtager girokortet – er det stadig dit ansvar at få betalt huslejen til tiden). 
Tilmeld din husleje til PBS i din bank – så sikrer du, at huslejen betales rettidigt.  
 
Måske kan du få boligstøtte til din husleje? 
Det ved vi ikke!  – men du kan kontakte os eller den kommune du bor i og rekvire-
re et ansøgningsskema om boligstøtte. 
 
Henstand/afdragsordning 
Vi har ikke mulighed for at give henstand eller indgå afdragsordning på din husleje. 
En god idé er, at du har budgetteret med den månedlige udgift. 
 
Indboforsikring 
Boligforeningen har tegnet en forsikring, der dækker skader på ejendommen. Forsikringen dæk-
ker derimod IKKE dit indbo, uanset hvad der har forårsaget skaden.  
Boligforeningen anbefaler derfor, at du tegner en indboforsikring. Læs mere på www.fab-bolig.dk 
 
Internet/kabeltv 
I de fleste afdelinger er der indgået aftale med YouSee om levering af antennesignal. 
Den afdeling, du flytter ind i, kan dog have valgt en anden leverandør, hvilket vil fremgå af dit ind-
flytningsmateriale. 
 
Husdyr 
I de fleste afdelinger er det besluttet, at man må holde husdyr. Hvilke regler, der er gældende for 
din afdeling fremgår af afdelingens husorden. Du skal huske at rekvirere husdyrtilladelse. Du kan 
hente denne på www.fab-bolig.dk eller ringe til VIBO’s udlejningsafdeling.  
 
Svigt ved vand/varme/el – vagtordning 
Opstår der uopsættelige skader udenfor normal arbejdstid, har du mulighed for at kontakte vagt-
ordningen – læs mere på www.fab-bolig.dk eller se i dit indflytningsmateriale. 
 
Vand- og varmemåler 
Vi anbefaler, at du aflæser dine vand- og varmemålere jævnligt, f.eks. en gang om måneden for at 
følge med i dit forbrug.  


