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Genhusning 
Når din afdeling bliver renoveret, skal du som be- 
boer flytte ud af din lejlighed, mens arbejdet på din 
bolig foregår. 

 

Derfor skal du flytte og genhuses i en anden bolig i 
Nordborg Andelsbolig forening. Imens du bor i 
genhusningsboligen, betaler du din almindelig 
husleje samt forbrug i din genhusningsbolig. På den 
måde kan du beholde din eventuelle boligstøtte. 

 

Spørgsmål  
Har du spørgsmål i forbindelse med genhusningen 
er du altid velkommen til at kontakte kontoret eller 
Jørn Werner, som kan hjælpe og vejlede dig i 
forbindelse med genhusningen. Du vil i god tid og 
senest 1 måned inden genhusningen blive indkaldt 
til møde her på kontoret. 

 

Kontoret: 
Tlf.: 74 45 06 14 

Jørn Werner:  
Tlf: 24 21 14 52 

E-mail: jw@nabbolig.dk 

Camilla Simonsen: 
E-mail: cgs@nabbolig.dk 
 
 

Hvornår skal jeg genhuses? 
Du skal flytte ud af din bolig ca. en til to uger før  
opstart af  renovering af din bolig. Du får flytte- 
datoen at vide i god tid så i har rig mulighed for at få 
boligen tømt. 

 

Hvor skal jeg flytte hen? 
Vi vil gøre alt for at alle beboere får den bedst 
mulige genhusning. Efter loven, skal boligen have 
mindst et værelse for hver to personer i husstanden, 
og den skal ligge indenfor postnummeret. 
Da det kun er en midlertidig bolig, du anvises til, kan 
der desværre ikke stilles andre krav til boligen end 
disse. Det er vores opgave at sørge for, at boligen 
er i passende kvalitet, med passende udstyr og 
beliggenhed. 

 

De midlertidige boliger, der stilles til rådighed, er alle 
beliggende i Havnbjerg og Nordborg. 

 

Du vil få mulighed for at få indflydelse på hvilken 
genhusningsbolig du ønsker og vi vil så vidt 
muligt forsøge at gøre alle tilfredse. 

 

Hvor længe varer det? 
Du kan forvente at skulle bo i den midlertidige bolig i 
cirka 12 uger. I særlige tilfælde kan perioden 
forlænges. Imens du er midlertidigt genhuset, får du 
ikke en permanent adresseændring, men du får det 
man i daglig tale kalder en c/o adresse. 

Hvordan bliver boligen? 
Man kan kalde den bolig du får midlertidigt for en 
“genbrugsbolig“. Det vil sige, at du naturligvis 
overtager den i rengjort stand, men ikke komplet 
istandsat. Der kan være malet i en farve på væg- 
gen, huller efter skruer og søm i væggene og andre 
ting, som viser at lejligheden ikke er nyistandsat. 

 

 

 
 
Flytteudgifter 
Nordborg Andelsbolig forening dækker følgende 
udgifter ved genhusningen: 

 

- Flytning frem til genhusningsboligen og tilbage igen. 
 
- Flytte kasser 
 

 

Nordborg Andelsboligforening vælger et flyttefirma, 
der hjælper med flytningen. Du skal selv sørge for at 
pakke kasserne, som vi låner fra flyttefirmaet. Du 
kan bestille og afhente flyttekasser på kontoret. Eller 
vi kan afleverer på din adresse.  

Husk    at : 
- Der skal ikke meddeles flytning til folkeregistret 

 

- At meddele midlertidig adresseændring til 
Post Nord (En c/o adresse). 

 

- At meddele dit forsikringsselskab din 
midlertidige c/o adresse. 
 

- At bestille flytning af telefon og evt. internet 
forbindelse til din c/o adresse. 

 

- At aflevere nøglerne til den fraflyttede adresse, 
dog ikke til postkassen. 

 

- Rengøring af den bolig du flytter fra. 
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