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  مقدمه
های مسکن  اين قوانين شامل اکثر سازمان ، هستند راهنمايیزير کلی و بمنظور  و قوانين اطالعات

. ولی بعضی سازمان ها ميتوانند از جمله بعلت نوع ترتيبات خود، مقررات ديگری داشته باشند ميباشند
.توجه داشته باشندبنابراين از سازمان های مسکن و تک تک ساکنان تقاضا داريم که به اين نکته   
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  آمديد خوش 

  اميدواريم که از اين منزل و زندگی در سازمان مسکن ما راضی باشيد! منزل جديدتان مبارک
در اينجا يکسری اطالعات درباره منزلتان و سازمان مسکن ارائه ميشود که ميتواند در اوايل برايتان مفيد 

 . باشد
و   و عملی  ميتوانيد اطالعات کلی در يک مسکن همگانی مطالبی بخوانيد و نيز  ميتوانيد درباره زندگی

های خوب در مورد حق و حقوق و وظايف ساکنان منازل همگانی دريافت نمائيد راهنمايی  
  
.  
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  منازل همگانی برای همه -١
منازل همگانی برای همه است، و همه کسانی که در يک شعبه زندگی ميکنند از طريق کرايه خانه 

  .ين ساکنان با هم تصميم ميگيرند که در اين شعبه چه بايد کردهمچن. مخارج شعبه را تأمين ميکنند
کرايه خانه فقط بايد مخارج اداره شعبه را . بر طبق قانون کسی اجازه ندارد سودی ار منازل همگانی ببرد

  . تأمين کند
منازل همگانی توسط يک سازمان مسکن اداره ميشوند و در هر شعبه يک هيئت مديره انتخاب ميشود که 

مطالب بيشتری درباره هيئت  ٢در فصل . ماينده ساکنان در صورت مراجعه به سازمان مسکن ميباشدن
  .مديره شعبه و سازمان مسکن بخوانيد

 
دستکم يکبار در سال هيئت مديره شعبه همه ساکنان را به يک جلسه گردهم آئی دعوت ميکند تا نظرات و 

بسياری از سازمان های مسکن يک مجله مخصوص . پيشنهادات خود را در مورد شعبه اعالم دارند
ساکنان چاپ ميکنند که ميتوان از طريق آن درباره رويدادها در منطقه مسکونی، تصميمات اتخاذی در 

  .جلسات گردهم آيی ساکنان و سازمان مسکن مطالبی خواند
های جوانان، منازل منازل همگانی ميتواند خانه های يک طبقه، خانه های بهم چسبيده، آپارتمان، خانه 

  . بعضی نوساز و بعضی قديمی هستند. مخصوص سالمندان يا منازل مشترک برای سالمندان باشد
اگر . در صورت داشتن يک منزل همگانی ميتوان  آسانتر منزل ديگری در همان سازمان مسکن گرفت

ده های بچه دار در خانوا. شخص منزل ديگری بخواهد، بايد در ليست نوبت سازمان مسکن ثبت نام کند
 .مطالب بيشتری درباره اجاره بخوانيد ٣در فصل . گرفتن آپارتمان های بزرگ ارجحيت دارند

  
 
  حقوق و وظايف ١-٢

برای مثال بايد کرايه خانه، هزينه . در قرارداد اجاره عنوان شده که فرد چه حقوق و چه وظايفی دارد
شعبه های منازل همگانی مقرراتی برای ساکنان دارند همه . برق، گرما و غيره را سر موقع پرداخت کرد

برای ايجاد ارتباط بهتر با  .٧-۴ شود بهرجوع . که توسط ساکنان تصويب شده و بايد آنها را رعايت کرد
های مشترک و همچنين در داخل منزل همسايه ها بايد مقررات مشترک، مقررات نظم و ترتيب در فضا

  .خود مقررات نظم و ترتيب را رعايت کرد
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  سرويس و اطالعات -٢

  اگر درارتباط با منزل خود نياز به کمک يا سؤالی داريد، ميتوانيد مثال به
 سرپرست ساختمان-

 هيئت مديره شعبه-

 دفتر مديريت سازمان مسکن-

 .مراجعه کنيد
 
  
  سرپرست ساختمان ٢-١

اگر سؤال يا مشکل . ساختمان توسط سازمان مسکن برای مراقبت از شعبه استخدام شده استسرپرست 
معموال ساعات کار هر روز او ثابت . عملی داريد ، ميتوانيد با خيال راحت از سرپرست ساختمان بپرسيد

 با ايداگر در خارج از ساعات کار مشکل وخيمی برايتان پيش آمد، برای مثال لوله آب ترکيد، ب. است
.تماس بگيريد شماره تلفنی که موقع ورود به منزل به شما داده شده  

 
  
  هيئت مديره شعبه ٢-٢

اعضاء هيئت مديره بدون دستمزد و داوطلبانه برای . هيئت مديره شعبه توسط ساکنان انتخاب ميشود
  . تحکيم فعاليت های اجتماعی و دفاع از منافع ساکنان  کار ميکنند

  .فعاليت در منطقه مسکونی بايد به هيئت مديره شعبه مراجعه کرددر خصوص هر نوع 
 .در بعضی از سازمان های بزرگ مسکن مشاورانی برای کمک به ساکنان استخدام هستند

 
  
  مديريت سازمان مسکندفتر  ٢-٣

دفتر مديريت سازمان مسکن همه کارهای مربوط به پرداخت اجاره خانه، گرما، آب، برق و غيره را 
  . ميدهد انجام

همچنين ميتوانيد در صورت مشکل با بعضی از همسايه ها و يا در مورد مقررات نظم و ترتيب با اين 
 .دفتر تماس بگيريد

 
  
  فعاليتها و غيره مسئولکارمندان امور اجتماعی مسکن، کارمندان  ٢-۴

ای تصميماتی که در بعضی از سازمان های مسکن برای حمايت از فعاليت های اجتماعی و يا پيشبرد اجر
  .با همکاری نمايندگان انتخابی ساکنان برای بهبودی محل گرفته شده، کارمندانی استخدام شده اند

کند می کارمند امور اجتماعی مسکن در شعبه هايی کار  

ADMINISTRATION
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اين فرد يک نو رابط و هماهنگ کننده در بين ساکنان، مديريت و  .که يک طرح کلی را تأييد کرده اند
باشد های بهبودی تصويب شده را به اجرا ميرسانند، می که برنامه افراد متخصصی  

برای بخشی از  اين کار هم ميتوان يک کارمند مسئول فعاليت ها يا يک کارمند امور فرهنگی استخدام 
برای مثال فعاليت هايی برای . کرد که با همکاری ساکنان فعاليت های اجتماعی را برپا و حمايت ميکند

  .جوانان، که ميتوانند رايگان يا با پرداخت مبلغ کمی در آن شرکت کنندکودکان و نو

ADMINISTRATION
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 اسباب کشی -۴
 
  پيش پرداخت ۴-١

بعد از تخليه منزل پيش پرداخت را پس . وقتی منزلی به شخص داده ميشود بايد پيش پرداخت آنرا پرداخت
ا بابت تعمير منزل مبلغی ميدهند مگر آنکه بدهی کرايه خانه، مخارج گرما و غيره داشته باشد و ي

  . پرداخت
بعد از پيشنهاد منزل، ميتوان چنين . برای اين پيش پرداخت ميتوان از کمون وام يا تضمين وام تقاضا کرد

مقررات . در صورت داشتن درآمد خيلی پايين ميتوان بابت پيش پرداخت تقاضای کمک کرد. کاری کرد
فقط به زبان " (وام بابت پيش پرداخت"ال زير عنوان  دقيق تر در اين مورد را ميتوان در جزوه بی

 . يا ميتوانيد درباره امکانات وام برای پيش پرداخت با کمون تماس بگيريد. ديد) دانمارکی موجود است
 
  
  اجاره نامه ۴-٢

موقع دريافت منزل همگانی اين قرارداد امضاء . اجاره نامه قراردادی بين مستأجر و سازمان مسکن است
اين قرارداد شامل اطالعات مربوط به حقوق و وظايف مستأجر و همچنين کارهايی است که . دميشو

يعنی مستأجر و . اجاره نامه از نظر قانونی الزام آور است. سازمان مسکن بايد ترتيب آنها را بدهد
 .سازمان مسکن موظفند نکات مذکور در قرارداد را رعايت کنند

 
  
  د به آنوروتعميرات منزل هنگام  ۴-٣

  .نوع الف و نوع ب: منازل همگانی دو نوع تعمير دارند
  . موقع نقل مکان بنا به نوع انتخابی تعميرات در شعبه، منزل را پس از تخليه مستأجر قبلی تعمير کرده اند

سقفها معموال رنگ . اگر شعبه تعمير نوع الف را داشته باشد ديوارها رنگزده يا کاغذ ديواری نو دارند
  .اگر چيز ديگری خراب بوده آنرا هم درست کرده اند. ده و آپارتمان را تميز کرده اندزده ش

اگر شعبه تعمير نوع ب را داشته باشد، همانطور که مستأجر قبلی منزل را تحويل داده، به شما تحويل 
از منزل يک حساب مخصوص تعميرات دارد که بعد . يعنی سقف و ديوارها لزومًا تعمير نشده. ميدهند

 . قرار با سازمان مسکن ميتوان از آن برای تعمير منزل استفاده نمود
 
  
  ورود به منزل در رابطه بابازديد  ۴-۴

وقتيکه به داخل منزل اسباب کشی ميکنيد بايد همراه با سازمان مسکن منزل را بازديد کنيد تا گزارش 
 معايب و کمبودها را بايد در اين. . شما و سازمان مسکن آنرا امضُا کنيد و گردد ورود به منزل تهيه 

کنيد تا هنگام تخليه منزل مجبور نشويد که بابت تعميرات پول بپردازيد ياد داشت گزارش  
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  پرداخت اجاره خانه ۵-۴

در صورت تأخير در . در اجاره نامه و قانون عنوان شده که اجاره خانه چه وقت بايد پرداخت شود
بالفاصله پس از دريافت نامه تذکر اجاره خانه پرداخته نشود اين خطر اگر . پرداخت بايد عوارضی داد

سازمان مسکن اعالم ميکند که . يعنی بايد بالفاصله منزل را تخليه کرد. است که قرارداد اجاره فسخ شود
آسانترين راه آنست که ترتيبی داد تا بانک هر ماه بطور اتوماتيک و . اجاره خانه بايد چطور پرداخت شود

 )از طريق پی بی اس. (ستقيم اجاره خانه را بپردازدم
 
  
  برق، گرما و آب ۶-۴

در منابع آب، مصرف برق، گرما و آب در دانمارک خيلی   صرفه جويی برای حفاظت از محيط زيست و
به اين دليل در . گران شده چون دولت برای پايين آوردن ميزان مصرف، عوارض آب وبرق مطالبه ميکند

  . عبه های منازل همگانی اقداماتی شده تا ساکنان در اين مصارف صرفجويی کنندبسياری از ش

اين کنتورها ميزان مصرف برق و گرما منزل را اندازه . در همه منازل کنتور برق و گرما هست
 . آن مصرف آب را اندازه ميگيرد. در بعضی ساختمان ها کنتور آب هم در منزل هست. ميگيرند

 
  
  هپرداخت هزين ۴-٧
 برق-

يعنی هرماه يا هر سه ما يکبار . در اکثر جاها مستقيمًا به شرکت برق مبلغی علی الحساب پرداخت ميشود
اگر . مبلغ پرداختی بنابر مصرف برق آپارتمان در سال قبل تعيين ميشود. مبلغ ثابتی پرداخت ميشود

  . ساب را باال بردميزان مصرف يا قيمتها بيشتر شوند ميتوان با يکماه اخطار مبلغ علی الح
کنتور برق را بايد خواند با بتوان ديد که چقدر برق مصرف . يکبار در سال مصرف برق محاسبه ميشود

ارسال کارت مهم . آنرا بايد پر کرد و به شرکت برق فرستاد. شرکت برق يک کارت ميفرستد. شده است
يا سازمان مسکن ترتيبی . شده اگر اينکار نشود شرکت برق برآورد ميکند که چقدر برق مصرف. است

اگر کمتر از مبلغ پرداختی، برق مصرف شده باشد مابه التفاوت آن پس . ميدهد تا کنتور برق خوانده شود
 . اگر بيشتر برق مصرف شده بايد مبلغ اضافه ای پرداخت. داده ميشود

 
 گرما-

. مبلغ ثابتی پرداخت ميشود يعنی هرماه . در اکثر جاها مبلغی علی الحساب بابت گرما پرداخت ميشود
اگر ميزان مصرف يا قيمتها بيشتر شوند . مبلغ پرداختی بنابر مصرف گرمای سال قبل تعيين ميشود
  . ميتوان با يک ماه اخطار مبلغ علی الحساب را باال برد



Almene boliger for alle - FARSI - side 1314  – منازل همگانی برای همه

صورتحسابی . کنتور گرمای منزل معموالسالی يکبار توسط يک شرکت سرويس کنتور خوانده ميشود
رف گرمای هر آپارتمان فرستاده ميشود و بنابر مبلغ پرداختی يا پول پس داده ميشود و يا مبلغ بابت مص

 .اضافه ای مطالبه ميشود
  
 آب-

  . اگر هر منزل کنتور آب نداشته باشد مصرف آب در مبلغ اجاره خانه حساب شده است
پرداختی بر طبق ميزان  مبلغ. اگر هر منزل يک کنتور آب داشته باشد آنرا يکبار در سال ميخوانند

يعنی هر ماه يا هر سه ماه يکبار مبلغ ثابتی . علی الحساب پول داده ميشود. مصرف سال قبل تعيين ميشود
اگر ميزان مصرف يا قيمتها بيشتر شوند ميتوان با يک ماه اخطار مبلغ علی الحساب را  .پرداخت ميشود

  . باال برد
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 بيمه -۶
  

در صورت سرقت يا آتش سوزی ميتوان بابت لباس، مبلمان و ديگر وسايل . داشتن بيمه خانواده مهم است
 .بايد به پليس و شرکت بيمه اطالع دادسرقت را . منزل خسارت گرفت

 
  
  سهميه شخصی ۶-١

 . بيمه با سهميه شخصی يعنی اينکه خود شخص بايد يک قسمت از خسارت را بپردازد
 
  
  بيمه شخص ثالث ۶-٢

اگر شخص مسئول وارد شدن خسارت به شخص ديگر يا امالک . بيمه خانواده هم بيمه شخص ثالث است
 . هزينه را می پردازد کسی شناخته شود، شرکت بيمه

 
  
  قيمت ۶-٣

  . قيمت بيمه خانواده از جمله بستگی به محل اقامت و آن دارائی هايی دارد که ميخواهند بيمه کنند
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  دمکراسی در بين ساکنان -٧

قانون ساختمان های منازل همگانی تعيين کرده که در هيئت مديره سازمان مسکن، اکثريت با ساکنان 
همه شعبه ها حق دارند که يک . سازمان مسکن از منافع جمعی سازمان حمايت ميکندهيئت مديره . است

  .هيئت مديره برای شعبه انتخاب کنند تا از منافع ساکنان آن شعبه حمايت کند
در . هيئت مديره شعبه در يک جلسه گردهم آئی ساکنان محل، که همه به آن دعوت شده اند، انتخاب ميشود

در اين صورت هيئت مديره سازمان مسکن تا انتخاب . تخاب ميتواند دشوار باشدبعضی شعبه ها اين ان
 .يک هيئت مديره برای شعبه به کارها رسيدگی ميکند

 
   
  جلسه گردهم آئی ساکنان محل ٧-١

هيئت . دستکم سالی يکبار بايد ساکنان در طی يک جلسه گردهم آئی در مورد بودجه شعبه تصميم بگيرند
ه پيشنهادی سال بعد را ارائه ميدهد که براساس آن مثال افزايش اجاره خانه تعيين شده مديره شعبه بودج

اگر بهتر کردن وضعيت منطقه يا تعميرات الزم باشد بايد ساکنان محل در اين مورد رأی بدهند تا . است
  . بخشی از بودجه بشود

از جمله . در محل شريک بود با حضور در جلسه گردهم آئی ميتوان در تصميمگيری درباره فعاليت ها
  :مسائلی که ساکنان بايد تصميم بگيرند وضعيت مالی و اداره شعبه است ، برای نمونه

 از خانه مشترک ساکنان چه استفاده ای بايد کرد؟-

 ساعات کار و قيمت های رختشورخانه مشترک-

 بين بلوک ها باغچه باشد؟-

 محوطه بازی بچه ها بايد چه شکلی باشد؟-

 های جديد بايد چه شکلی باشند؟آشپزخانه -

 ميتوان در محله، دوره های آموزشی برپا کرد؟-

 چه کانال های تلويزيونی را بايد بتوان از طريق آنتن مشترک ديد؟-

 .اينها فقط چند نمونه از مسائلی هستند که در صورت فعاليت در شعبه ميتوان روی آنها نفوذ داشت
 
  
  برنامه هائی برای ساکنان ٧-٢

. شتر شعبه ها در طول سال فعاليتهای مشترک هست و جلساتی درباره اقدامات جديد برگزار ميشوددر بي
اکثر شعبه ها . شايد کلوپ فيلم، غذاخوری دسته جمعی، جشن، دوره آموزشی و برنامه های ديگر باشد
 .ا اجاره کرداتاقهايی دارند که ميتوان برای برگزاری جلسه از آن استفاده کرد و يا برای جشن آنها ر
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شرکت در برنامه های مخصوص ساکنان ميتواند حتی برای دانمارکی ها هم دشوار بنظر آيد، اگر کسی 
ولی وقتی آدم به آنجا رفت خوشحال ميشود، چون بطور معمول به او .  از بين شرکت کنندگان را نشناسند

 . گی چه ميگذرداز طرف ديگر خوب است اطالع داشت که در محل زند. خوش آمد ميگويند
 
  
  همسايگی ٧-٣

. هرجا که مردم زندگی ميکنند و محيطی که در آن آمدوشد دارند، مقررات مدون و غيرمدون وجود دارد
اگر از . مقررات غيرمدون يا سنتی دشوارتر هستند. مقررات مدون را ميتوان ياد گرفت و رعايت کرد

د نميتوانند در خيلی از موارد جواب سؤال را دانمارکی ها درباره مقررات غيرمدون و سنتی سؤال شو
  .مقررات را ميدانند ولی هرگز يا بندرت به آنها فکر ميکنند. بدهند

 
در خيلی موارد درست . بسيار از خارجی ها می بينند که تماس برقرار کردن با دانمارکی ها مشکل است

اغلب وقت ميبرد تا . اين بدين معنی نيست که دانمارکی ها نميخواهند با ديگران تماس داشته باشند. است
اکثرشان خون گرم و مهمان  و وقتی به آنها نزديک ميشوند می بينند که. بتوان به دانمارکی ها نزديک شد

  . نواز هستند
 

گرچه بنظر . دانمارکی ها مثل خيلی از فرهنگ های ديگر عادت ندارند که خانه همديگر بروند و بيايند
به اين دليل . می آيد که دانمارکی ها در الک خود هستند ولی اکثر آنها دوست دارند به ديگران کمک کنند

در خيلی جاها . شک و ترديد بايد از همسايه های خود سؤال کندشخص در صورت نياز به کمک و يا 
  .ميتوان زنگ در خانه همسايه را زد و سؤال کرد که ميتوان آرد و شکر قرض کرد يا نه

 
بعنوان تازه وارد فکر خوبی . از قبل قرار ميگذارند. معموال دانمارکی ها سرزده به ديدن يکديگر نميروند

بدين ترتيب ميتوان با آنها آشنا شد و از خود تعريف . يک فنجان قهوه دعوت کرداست که همسايه ها را به 
 .کرد و همزمان از مقررات منطقه، چه مدون و چه غير مدون، اطالع پيدا کرد

 
  
  مقررات نظم و ترتيب ٧-۴

مقررات نظم و ترتيب مقررات مشترکی هستند . همه شعبه های مسکن يک مقررات نظم و ترتيب دارند
ساکنان برای نگهداری و مواظبت از منطقه، فضاهای اطراف و جلوگيری از اذيت و آزاد يکديگر در که 

  .اثر سروصداهای بيمورد و غيره تصويب کرده اند
 

 :مقررات معمولی ميتواند برای مثال چنين باشند
  
 در داخل منزل-

شب ٧استفاده از مته برقی فقط تا ساعت   - 
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داد ته ميشود، بايد از قبل به همسايگان خبر ای جشنی گرف اگر آخر هفته   -  

 .شب موزيک بلند نباشد ١٠بعد از ساعت -

   
تا سر و صدا نکند گذاشت در هنگام استفاده از چرخ خياطی، بايد زير آن فرشی   

 

 در خارج از منزل-

 .بايد خاکروبه را فقط در محل های مشخص گذاشت-

رجوع  ٨-٨به فصل . بشقابی و آنتن های ديگر نصب کرد فقط با اجازه از سازمان مسکن ميتوان آنتن-
 .شود

 .چگونه بايد از گل ها و بوته ها مواظبت کرد-

 
 
  حيوانات خانگی ٧-۵

 .در بعضی از شعبه ها ساکنان تصميم گرفته اند که ميتوان در منزل سگ و گربه داشت
 
  
  بالکن ها ٧-۶

اگر برگ يا چيز ديگری جلوی آنرا بگيرد . اشداگر بالکن هست بايد ترتيبی داد تا ناودان آن تميز ب
بعالوه اغلب برای تميز و قشنگ نگه . آپارتمان های ديگر ميتوانند در اثر آب و رطوبت آسيب ببينند

 .داشتن ظاهر بالکن ها مقرراتی هم وجود دارد
  

اند بگويد که او هميشه ميتو. اگر شکی است ميتوان از سرايدار ساختمان مقررات نظم و ترتيب را پرسيد
  .چه کاری مجاز يا ممنوع است
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  در داخل منزل -٨
  
  نگهداری از منزل زمان زندگی در آن ٨-١

به اين دليل . زندگی کردن در محلی که هم در داخل و هم در بيرون تميز و مرتب ميباشد، خوب است
  .ساکنان بايد تا آنجا که ميتوانند از محله خود مواظبت کنند

  
شيرهای آب و گاز، شيشه ها، دستگاه قطع و وصل برق، : نگهداری و تمعميرات شعبه مسکن مسئول

همچنين يخچال، اجاق برقی،ماشين های لباسشويی و .توالت ها، تانک آب توالت، دستشويی و وان ميباشد
در بعضی از سازمان های مسکن . تأسيسات مشابه که متعلق به آپارتمان است و شعبه صاحب آنها ميباشد

  .خص مسئول قفل و کليد است و در بعضی ديگر اين از وظايف شعبه مسکن ميباشدخود ش
  

در شعبه هايی که ترتيبات تعمير از نوع الف دارند بايد خود شخص ديوارها، سقف ها و کف زمين را در 
  .طول مدتی که در منزل زندگی ميکند، مواظبت و نگهداری کند

  
اگر پولی در حساب . ب دارند خود شعبه مسئول اين کار استدر شعبه هايی که ترتيبات تعمير از نوع 

  .نگهداری از منزل باشد ميتوان بابت اين کار آنرا دريافت کرد
  
  
  خرابکاری ٨-٢

  . در صورت عدم مواظبت صحيح از لوازمی که متعلق به منزل است بايد خود شخص مخارج را بپردازد
تفاده کرده که نبايد کرد و آنها خسارت ديده باشند بايد اگر شخص از لوازم متعلق به منزل برای کاری اس
  .خود شخص مخارج تعويض يا تعمير را بپردازد

اگر شخص سعی کرده باشد منزل را تعمير کند و مثل يک کارگر حرفه ای آنرا بخوبی انجام نداده باشد، 
  .ازداين مواظبت اشتباه و غلط حساب ميشود و شخص بايد خودش مخارج تعمير را بپرد

  
اگر خود شخص يخچال يا وسيله ديگری را به منزل آورده باشد، بايد خودش مخارج نگهداری آنرا 

  .بپردازد
  
  
  لوازم خانگی منزل ٨-٣

بايد اطالع پيداکرد که چگونه از آنها استفاده و . پس از ورود به منزل بايد با لوازم خانگی آن آشنا شد
همزمان ميتوان در مصرف انرژی . شود، سالها کار ميکنند اگر از آنها درست استفاده. مواظبت کرد

  .صرفجويی کرد و هزينه کمتر برق پرداخت
  

شخص حق دارد که خودش مثال ماشين لباسشويی و خشک کن در منزل نصب کند، مگرآنکه کشش برق 
  .ميگويند" حق نصب"به اين . يا فاضالب ساختمان اجازه چنين کاری ندهد
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  . يد به سازمان مسکن اطالع داد تا نصب صحيح دستگاه تضمين شودقبل از شروع نصب با
  

  .دستگاهی که خود شخص نصب ميکند متعلق به اوست و بايد بعد از تخليه آنرا با خود ببرد
  
   
  يخچال ٨-۴

ميتوان با يک دماسنج درجه حرارت را کنترل . درجه باالی صفر باشد ۵درجه حرارت داخل يخچال بايد 
يخ روی ديوارهای . اقب بود که اليه الستيک دورتادور در يخچال  پاره نباشد و محکم بچسبدبايد مر. کرد

در صورت داشتن فريزر فکر خوبی . يخچال و گردوخاک پشت يخچال باعث افزايش مصرف برق ميشود
  . اين کار مصرف برق را کم ميکند. است که مواد يخزده را در يخچال آب کرد

  
  
  فريزر ٨-۵

فريزر خالی به اندازه يک فريزر پر . درجه زير صفر باشد ١٨ت داخل فريزر بايد حداقل درجه حرار
با قراردادن . در فريزر بايد محکم باشد و بايد آنرا مانند يخچال تميز نگه داشت. برق مصرف ميکند

بايد امکان گردش هوا در . فريزر در يک محل خنک در منزل ميتوان در مصرف برق صرفجويی کرد
  .وبر هم يخچال و هم فريزر وجود داشته باشددور

  
   
  اجاق برقی و چراغ خوراکپزی ٨-۶

پس از آن بايد درجه چراغ را تا . بايد چراغ خوراکپزی را روی باالترين درجه گذاشت تا غذا به جوش آيد
 ۵٠کف ديگ بايد کامال صاف باشد در غير اينصورت . حد امکان کم کرد بدون آنکه غذا از جوش بيفتد

گرمای زيادی تلف ميشود اگر يک . ديگ بايد مناسب اندازه چراغ باشد. درصد برق بيشتر مصرف ميشود
 ٣بدون در . در ديگ بايد کامال محکم به ديگ بچسبد. ديگ کوچک را روی يک چراغ بزرگ گذاشت

دقيقه قبل  ۵ميتوان با خاموش کردن چراغ از گرمای آن استفاده کرد و . برابر برق بيشتر مصرف ميشود
اينکار باعث خراب . نبايد مستقيمًا روی چراغ غذا درست کرد. از آماده شدن غذا چراغ را خاموش کرد

  .شدن اجاق برقی ميشود
  
   
  فر ٨-٧

 ١۵تا  ١٠با خاموش کردن فر . برای استفاده از گرما ميتوان غذا را زمان روشن کرد فر توی آن گذاشت
پس از . مصرف گريل فر گران است. ن از گرمای آن استفاده کرددقيقه قبل از درست شدن غذا، ميتوا
  .هربار مصرف بايد فر را تميز کرد
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  هواکش ٨-٨
فقط در صورتيکه ديگ روی . هواکش کمک ميکند تا رطوبت و دودغذا از آشپزخانه بيرون کشيده شود

اکش روشن است وقتی هو. همه چراغ های اجاق برقی است بايد هواکش را روی آخرين درجه گذاشت
فيلتری که کثيف باشد باعث . ماهی يکبار بايد فيلتر چربی هواکش را تميز کرد. نبايد پنجره ها را باز کرد

  .ميشود که هواکش درست کار نکند
  
   
  آنتن و آنتن بشقابی  ٨-٩

ن ولی بايد با قرار قبلی با سازمان مسک. شخص حق دارد در داخل منزل خود آنتن بشقابی داشته باشد
  . سازمان مسکن بايد جايی برای آن مشخص کند تا باعث اذيت و آزار بقيه ساکنان يا ساختمان نباشد. باشد

اگر از طريق آنتن مشترک شعبه مسکن بتوان کانال های مورد نظر را دريافت کرد، سازمان مسکن 
  . ميتواند از نصب آنتن بشقابی جلوگيری کند

در اين . ل هايی را ببينند، ميتوانند يک دستگاه آنتن مشترک نصب کننداگر چندين مستأجر مايل باشند کانا
. صورت سازمان مسکن ميتواند خواستار شود که اين مستأجران با هم يک انجمن آنتن تشکيل بدهند

  .اعضاء اين انجمن بايد يک هيئت مديره با نظام نامه انتخاب کنند و به سازمان مسکن بفرستند
تن بشقابی گذاشته شود، صاحبخانه ميتواند يک پيش پرداختی مطالبه کند که در اگر روی سقف خانه آن

  . صورت برداشتن آنتن بتوان صرف تعميرات احتمالی کرد
  
  

  تأسيسات برقی ٨-١٠
به اين دليل مقرراتی وجود . عدم احتياط ميتواند خطر مرگ داشته باشد. بايد با احتياط با برق کار کرد

  . برق چه کاری مجاز يا غيرمجاز استدارد که در رابطه با 
  

  :کارهای مجاز
  نصب چراغ المپ-

  توان آن را عوض کرد اگر کليد برق خراب است، می-

 عوض کردن فيوز برق
  

 :کارهای غير مجاز

  کار کردن با برق، بدون قطع کردن فاز اصلی
 

  سيم ها را با نوار چسب بهمبهم چسباندن 
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  ال کليد برق نبوده، کليد نصبدر جاهايی که قبنصب کردن کليد 
استفاده مجدد از فيوز    

ها در اثر سابيدن ميتوانند سوراخ  آمد و شد است، چون سيم که   گذاشتن سيم های برق روی زمين و جايی
 شوند و اتصالی ايجاد کنند

ی سيم ها را بايد با وسيله های مخصوص به ديوار يا لبه در محکم وصل کرد و يا پشت مبلمان مخف-
 .نمود

 

 برق و کودکان ٨-١١
اگر چيزی توی کليد فرو کنند، خطر برق گرفتگی  .کليد برق برای بچه های کوچک خطرناک است

.فکر خوبی است که کليدهايی را که استفاده نميشوند با در مخصوص پوشاند. برايشان وجود دارد  
  
   

  اتصالی برق ٨-١٢
اگر در سيستم برق اشکالی پيش آيد . پيشگيری ميکند در همه منازل يک رله برق است که از اتصال آن

اگر . دستکم يکبار در سال بايد امتحان کرد که آيا رله کار ميکند يا نه. رله ميپرد و برق منزل قطع ميشود
  . با رله آشنا نيستيد، سرايدار ساختمان ميتواند طرز کار آنرا نشان بدهد

  
  

هزينه . زيستبزرگترين هزينه انرژی، گرمای منزل است در منابع برای حفظ محيط  صرفه جويی ٨- ١٣
با طرز فکر صحيح ميتوان مصرف انرژی را خيلی پايين آورد و بابت برق و . بزرگ ديگر برق است

  . گرما هزينه کمتری پرداخت

  
هرچه مصرف برق و گرمای ما کمتر باشد، . همزمان ميتوان در حفاظت از محيط زيست شريک بود

  . صرفجويی و عدم مصرف يک چيز نيست. اين به نفع محيط است. ميشود کمترسوخت مصرف
  

اغلب بيش . در منزل از آب برای چيزهای مختلف مصرف ميکنيم. آب فقط تشنگی ما را برطرف نميکند
در خيلی ! و مقدار آب بينهايت نيست. حيات و زندگی هيچ است –بدون آب . از اندازه آب مصرف ميکنيم

به اين دليل بابت . بخصوص تصفيه آب مصرف شده خيلی خرج دارد. پرارزش است جاها آب کمياب و
  .مصرف و اصراف آب بايد از طريق اجاره خانه و يا عوارض آب، پول بپردازيم

  
  

  کرد  صرفه جويی بدين ترتيب ميتوان در مصرف برق و گرما ٨-١۴
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24  – منازل همگانی برای همه

  :مقصد اينست که حداکثر استفاده را از انرژی برد
  ا بايد شوفاژ را بستموقع تعويض هو-
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 نبايد مبل های بزرگ جلوی شوفاژ گذاشت و يا پرده های بلند جلوی آن آويزان کرد-

 در اتاقی که کسی نيست بايد چراغ را خاموش کرد-

 بدون استفاده کردن از آب گرم نبايد شير را باز گذاشت-

اکثر ماشين های . آن شست بايد ماشين لباسشويی را از لباس پر کرد نه اينکه فقط يک دست لباس در-
به اين خاطر فکر خوبی . لباسشويی چه لباس زياد يا کم باشد يک اندازه آب و برق مصرف ميکنند

 .است که ماشين را پر کرد

 

  به اين ترتيب ميتوان در مصرف آب صرفجويی کرد ٨-١۵
  

  در آشپزی
 زير شير آب نبايد سبزيجات را پوست کند-

 ت آب همه سطح آنرا پوشانده باشدالزم نيست برای پختن سبزيجا-

 قهوه جوشاند/بيش از مصرف نبايد آب برای چای-

 توی يک تشت و نه زير آب روان ظرف شست-

  
  در نظافت شخصی

 ميتوان بجای وان زير دوش حمام کرد -

 موقع شستن مو يا مسواک دندان ميتوان شير آب را بست-

 بايد مراقب بود که توالت و شيرهای آب چکه نکنند-

  
  

  تعويض هوا ٨-١۶
در يک منزل محفوظ، گرما . در دانمارک بعلت سرمای زمستان خيلی از منازل خوب عايق بندی شده اند

هوای تازه شرط . تلف نميشود ولی اگر تعويض هوا انجام نشود هوای تازه هم وارد ساختمان نخواهد شد
نبايد هربار چندين ساعت اينکار . به اين دليل مهم است که مرتب هوای داخل را عوض کرد. سالمتی است

يک تا دوبار در روز . دقيقه باز نگه داريد تا کوران شود ١٠تا  ۵در و پنجره های منزل را برای . را کرد
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.فکر خوبی است که کليدهايی را که استفاده نميشوند با در مخصوص پوشاند. برايشان وجود دارد  
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هرچه مصرف برق و گرمای ما کمتر باشد، . همزمان ميتوان در حفاظت از محيط زيست شريک بود

  . صرفجويی و عدم مصرف يک چيز نيست. اين به نفع محيط است. ميشود کمترسوخت مصرف
  

اغلب بيش . در منزل از آب برای چيزهای مختلف مصرف ميکنيم. آب فقط تشنگی ما را برطرف نميکند
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  کرد  صرفه جويی بدين ترتيب ميتوان در مصرف برق و گرما ٨-١۴
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26  – منازل همگانی برای همه

  
  بخارآب

بعلت تنفس (يک مقدار از خود افراد . ليتر بخارآب در روز توليد ميکند ١۵نفره حدود  ۵تا  ۴يک خانواده 
اين بخارآب بايد . و يک مقدار بعلت آشپزخانه و حمام موقع درست کردن غذا و حمام کردن) و عرق بدن

  .ميتوان بخارآب را خارج کردفقط با تعويض هوا . از منزل خارج شود
  

  خسارات ناشی از رطوبت و باکتری
جاهای مرطوب . اگر هوا عوض نشود در اثر رطوبت خساراتی پيش می آيد که تعمير آنها گران است

رطوبت و باکتری هوای داخل منزل را ناسالم ميکند و ! برای باکتری ها خوب است ولی نه برای آدم ها
  .آلرژی و ناراحتی های تنفسی پيش می آيد. ندافراد ميتوانند مريض شو

  
  و اين کار را خود شخص ميتواند بکند

بعالوه نبايد . با گذاشتن در ديگ و روشن کردن هواکش موقع غذا پختن ميتوان ميزان رطوبت را کم کرد
ر د. اگر هواکش ديواری هست باز نگه داشتن و تميز بودن آن مهم است. در داخل منزل لباس خشک کرد

پس تعويض . بخار روی پنجره عالمت رطوبت زياد در داخل آپارتمان است. غير اينصورت مؤثر نيست
  .هوا الزم ميباشد
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اکثر ماشين های . آن شست بايد ماشين لباسشويی را از لباس پر کرد نه اينکه فقط يک دست لباس در-
به اين خاطر فکر خوبی . لباسشويی چه لباس زياد يا کم باشد يک اندازه آب و برق مصرف ميکنند

 .است که ماشين را پر کرد

 

  به اين ترتيب ميتوان در مصرف آب صرفجويی کرد ٨-١۵
  

  در آشپزی
 زير شير آب نبايد سبزيجات را پوست کند-

 ت آب همه سطح آنرا پوشانده باشدالزم نيست برای پختن سبزيجا-

 قهوه جوشاند/بيش از مصرف نبايد آب برای چای-

 توی يک تشت و نه زير آب روان ظرف شست-

  
  در نظافت شخصی

 ميتوان بجای وان زير دوش حمام کرد -

 موقع شستن مو يا مسواک دندان ميتوان شير آب را بست-

 بايد مراقب بود که توالت و شيرهای آب چکه نکنند-

  
  

  تعويض هوا ٨-١۶
در يک منزل محفوظ، گرما . در دانمارک بعلت سرمای زمستان خيلی از منازل خوب عايق بندی شده اند

هوای تازه شرط . تلف نميشود ولی اگر تعويض هوا انجام نشود هوای تازه هم وارد ساختمان نخواهد شد
نبايد هربار چندين ساعت اينکار . به اين دليل مهم است که مرتب هوای داخل را عوض کرد. سالمتی است

يک تا دوبار در روز . دقيقه باز نگه داريد تا کوران شود ١٠تا  ۵در و پنجره های منزل را برای . را کرد
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  )حق دسترسی(سازی هب -٩

همه ساکنان حق دارند پس از دادن اطالع به سازمان مسکن وضعيت داخل منزل خود را بهتر کنند و اگر 
را تخليه و مخارج بهسازی را با رسيد و سند  تأييد کنند، ميتوانند  تا قبل از پايان مهلت استهالک، منزل
. بهسازی منزل نبايد در صورت تخليه بحالت قبل برگردانده شود. بابت اين اقدام حق الزحمه ای بگيرند

اگر بهسازی ارزش منزل را باال نبرد، سازمان مسکن ميتواند موقع تخليه خواستار شود که منزل به 
  . از بهسازی برگردانده شودوضعيت قبل 

  
با داشتن حق دسترسی ميتوان برای مثال يک آشپزخانه جديد که خود شخص انتخاب کرده و مخارجش را 

منزل تخليه شود  –سال باشد  ٢٠در صورتيکه مدت استهالک  –سال  ٢٠اگر قبل از . پرداخته نصب کرد
  . مقداری از مخارج پس داده ميشود

  
ولی در جلسات شعبه تصميم گرفته ميشود که چه . توان بهسازی يا تغييراتی داددر بيرون منزل هم مي

  . کاری مجاز است و همچنين در اين جلسات تصميم گرفته ميشود که بايد وضعيت به شکل سابق برگردد
  

  .اگر حفظ تغييرات يا بهسازی مخارج خاصی داشته باشد ميتوان برای تأمين آن اجاره خانه را زياد کرد
  
ميتوانيد جزوه بی ال را " حق دسترسی"رای اطالعات بيشتر درباره مقررات و امکانات مربوط به ب

  )فقط به زبان دانمارکی است. (مطالعه کنيد
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  در منطقه مسکونی -١٠
  
  شستن و خشک کردن لباس ١٠-١

شورخانه اگر رخت. با ماشين لباسشويی و ماشين خشک کن دارند رختشورخانه    اکثر سازمان های مسکن
و مقرراتی درباره محل و زمان خشک . مشترک وجود داشته باشد مقرراتی برای زمان استفاده آن هست

ماشين ها ميتوانند برای بچه ها خطرناک . بچه ها اجازه ندارند در رختشورخانه تنها باشند. کردن لباس
  .باشند

  
  
  ماشين لباسشويی و ماشين خشک کن ١٠-٢

  . باشند و نيمه پر لباس شسته و خشک نشود مهم است که ماشين ها پر
اگر لباس آنقدر کثيف نيست ميتوان يکبار لباس شست و اگر فيلتر ماشين تميز باشد بهتر : ماشين لباسشويی

  . و تميزتر لباس می شويد
  .اگر بعد از هربار مصرف فيلتر کرک پاک نشود ماشين بخوبی لباس را خشک نميکند: ماشين خشک کن

  
  
  کروبهخا ١٠-٣

مصرف . در همه کمون ها اين امکان وجود دارد که کاغذ و شيشه را برای مصرف دوباره تحويل داد
و از آلودگی طبيعت در اثر خاکروبه . دوباره باعث ميشود که در منابع طبيعی دنيا صرفجويی شود

وبه و محل موقع نقل مکان به منزل جديد مهم است که از مقررات مربوط به خاکر. جلوگيری ميکنيم
  . تحويل انواع مختلف آن اطالع پيدا کرد

  
  آشغال آشپزخانه

در اين مجرا، . اگر منزل در يک ساختمان چندين طبقه ايست، اغلب مجرای انداختن خاکروبه وجود دارد
نبايد چيز . همه خاکروبه ها بايد در نايلون باشند. آشغال های منزل را که قابل سوختن است بايد انداخت

در اين اتاق نبايد آشغال های ديگری . خاکروبه وارد يک اتاق انباری ميشود. اخل مجرا انداختگرم د
  . منازل وياليی و خانه های بهم چسبيده و زنجيره ای اغلب يک يا چندين کانتينر خاکروبه دارند. گذاشت

  
  آشغال بزرگ

ای بزرگ را بايد در کانتينرهای آشغال های بزرگ مانند مبلمان، جعبه های مقوايی بزرگ خالی يا مقواه
اگر کانتينرهايی برای آشغال های بزرگ نيست بايد با سرايدار ساختمان صحبت کرد . مخصوص انداخت

  .که چگونه آنها را دور انداخت
  

  آشغال خطرناک
 رنگ، ترپنتين، بنزين و مواد خطرناک ديگر را بايد به مغازه ای که از آن خريداری شده اند و يا در محل
های مخصوص تحويل خاکروبه کمون، تحويل داد که آنها را يا برای مصرف مجدد و يا از بين بردن به 
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  باطری

خطرناک است  خيلیدور انداختن مستقيم باطری يا فرستادن آن به مرکز سوختن خاکروبه    
ابراين بايد باطری را به بن. در باطری جيوه و کادميمم وجود دارد که ميتوان دوباره از آن استفاده کرد. 

  .مغازه باطری فروشی تحويل داد و يا در جعبه های مخصوص دور انداختن باطری انداخت
  
  
  استفاده مجدد ١٠-۴
  

  کاغذ
. ميتوان از کاغذ قديمی کاغذ نو درست کرد. روزنامه، آگهی و بقيه کاغذها را ميتوان دوباره مصرف کرد

ی هست که بايد روزنامه های کهنه، آگهی ها و کاغذهای ديگر را به اين دليل در خيلی جاها کانتينرهاي
  .تحويل داد

  
  بطری

به اين خاطر بايد شيشه ها و بطری هايی که بابت آنها عوارضی . از شيشه هم ميتوان دوباره استفاده کرد
. ده استروی بعضی از بطری ها عالمت استفاده مجدد زده ش. نميپردازيم در داخل کانتينر شيشه بيندازيم

  .يعنی موقع خريد عوارضی پرداخت شده که با پس دادن بطری، به خريدار پس داده ميشود
  

در اينصورت مأموران خاکروبه . فراموش نکنيد که ظرف خاکروبه يا کانتينر نبايد بيش از اندازه پر شود
  .آنرا با خود نميبرند

  
  کود

پر از مواد غذايی و انرژی هستند که ميتوان دوباره  اين آشغالها. آشپزخانه دور می اندازيم زباله هر روز
در بعضی از کمون ها استفاده مجدد از باقيمانده خوراک و آشغال آشپزخانه يا بعنوان . از آنها استفاده کرد

  . خوراک حيوانات و يا بجای کود شروع شده است

  
به خاکروبه و استفاده مجدد از آن در دفتر سازمان مسکن يا نزد سرايدار ميتوانيد درباره مقررات مربوط 

  . در شعبه خود اطالعاتی دريافت نماييد
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  تخليه -١١

  فسخ اجاره ١١-١
سه ماه قبل از تخليه بايد اول ماه قرارداد اجاره آپارتمان را . مقرراتی درمورد فسخ اجاره نامه وجود دارد

ت که چيز ديگری در اجاره نامه اين در صورتی اس. اين عادی ترين قانون فسخ اجاره است. فسخ کرد
  .بايد آنرا به سازمان مسکن فرستاد. بايد کتبًا اجاره را فسخ کرد. ذکر نشده باشد

  
  
  ميتوان قبل از موعد منزل را تخليه کرد ١١-٢

در اينصورت بايد سازمان مسکن سعی کند هرچه سريعتر . ميتوان قبل از اين سه ماه منزل را تخليه کرد
ولی مستأجر بايد اجاره اين سه ماه را بپردازد اگر سازمان مسکن موفق نشود . اجاره بدهد منزل را دوباره

  .که منزل را تا قبل از اين سه ماه دوباره اجاره بدهد
  
  
  تحويل منزل موقع تخليه ١١-٣

. باشندلوازمی که موقع ورود به منزل در آن بوده اند بايد موقع تخليه هم . بايد منزل را تخليه و تميز کرد
  .در جريان تخليه بايد کليدها را تحويل داد

  
  
  بازديد در رابطه با تخليه ١١-۴

به اين، بازديد در رابطه با . در صورت تخليه بايد سازمان مسکن همراه با مستأجر از آپارتمان بازديد کند
در طی . را اعالم کندسازمان مسکن بايد نامه ای برای مستأجر بفرستد و تاريخ اين بازديد . تخليه ميگويند

همچنين بايد مشخص کنند که چه مقدار از . اين بازديد بايد سازمان مسکن تعميرات الزم را معين کند
  . مخارج را مستأجر و چه مقدار خود شعبه بايد بپردازد

  
روز پس از بازديد، سازمان مسکن گزارشی ميفرستد که در آن مشخص شده چه تعميراتی  ١۴حداکثر 
درصد از اين  ١٠صورتحساب پايانی فقط ميتواند حداکثر . ام داد و حدودًا چقدر خرج برميداردبايد انج

  . مبلغ بيشتر باشد
  .موقع تخليه بايد بخاطر داشت که آدرس جديد خود را به سازمان مسکن داد

  
اغذديواری اگر ترتيبات تعميرات شعبه از نوع الف باشد در گزارش تخليه تعيين شده که چقدر بايد بابت ک

. و اگر نظافتی انجام شده مبلغ آن هم در گزارش ذکر شده است. و رنگ ديوارها و سقف پرداخت
. صورتحساب رنگ يا کاغذديواری ديوارها و سقف و همچنين نظافت به تناسب مدت سکونت کم ميشود

سال در  ۵اگر . سال اقامت در منزل نبايد هزينه تعميرات معمولی را پرداخت ١٠برای مثال در صورت 
اگر چيزی در منزل خراب شده است بايد هزينه آنرا . منزل سکونت شده باشد بايد نصف مبلغ را پرداخت

  .پرداخت
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اگر ترتيبات تعميرات شعبه از نوع ب باشد معموال نبايد بابت رنگرزی و کاغذديواری پول داد ولی در 

  .هر حال بايد بابت خرابی ها هزينه کامل را پرداخت کرد
  

اين مخارج را . پس از پايان تعميرات مستأجر صورتحساب و مبلغ احتمالی پرداختی را دريافت ميکند
  .سازمان مسکن از آن پيش پرداختی که موقع ورود پرداخت شده کسر ميکند

  
   
  تصويه حساب پيش پرداخت ١١-۵

موقع ورود به منزل اگر خود شخص . زمان تخليه منزل همگانی بايد پيش پرداخت را تصفيه حساب کرد
اگر اين پول وامی از کمون يا يک . پول پيش پرداخت را داشته، با سازمان مسکن تصفيه حساب ميکند

بعد از آن . وام بانکی با ضمانت کمون بوده بايد پولی را که پس داده ميشود صرف پرداختن اين وام کرد
   .معموال هنوز بدهی ميماند که بايد به کمون يا بانک پرداخت

  .کمون ميتواند پرداخت وام جديد را رد کند اگر وام سابق هنوز پرداخت نشده باشد
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  شورای رسيدگی به شکايات ساکنان -١٢

در همه کمون ها يک شورای رسيدگی به شکايات ساکنان وجود دارد که مستأجر يا سازمان مسکن 
  . ميتوانند هر کدام در صورت اختالف با ديگری به آن شکايت کنند

در هر حال فکر خوبی است که قبل از مراجعه به شورای رسيدگی به شکايات ساکنان سعی کرد که 
  . مشکالت را با همکاری سازمان مسکن حل نمود

  
در مورد همه چيز نميتوان به شورای رسيدگی به شکايات ساکنان مراجعه کرد ولی برای مثال ميتوان در 

اندارد منزل هنگام ورود، هزينه گرما و آب و غيره شکايت خصوص تخلف از مقررات نظم و ترتيب، است
اين قيمت . کرون است ١٢٨هزينه شکايت به شواری رسيدگی به شکايات ساکنان ) ٢٠٠٩در سال . (کرد

  .نوسانات معمولی در قيمت را دنبال ميکند
  

فقط به " (اکنانشورای رسيدگی به شکايات س"مقررات دقيقتر در اين زمينه را ميتوان در جزوه بی ال 
  .مطالعه نمود) زبان دانمارکی موجود است


