
Dit fulde navn og adresse: 

Dit bolignr.:

Klage over manglende overholdelse af husorden

For at behandle din sag, skal vi vide hvem du klager over: 

Navn

Klagen vedrører
Punkt:  i afdelingens husorden  / boligforeningens standardhusorden

Jeg har tidligere haft kontakt til afdelingens bestyrelse om problemet: Ja   Nej 

Beskrivelse af problemstillingen

Information til dig, som klager 
Inden du sender din klage bør du læse om hvilke regler, der gælder i forbindelse med behandling af en 
husordenssag. Læs mere på www.aab.dk/husorden. 
  
Udfyld blanketten omhyggeligt - gerne på PC ellers med blokbogstaver. Aflevér blanketten til din lokale 
afdelingsbestyrelse. Du vil modtage en bekræftelse på, at de har modtaget blanketten 
  
Hvis du ikke hører andet, kan du forvente at modtage svar/afgørelse indenfor 4 uger fra modtagelsen. 
  
Udfyldes af bestyrelsen i din afdeling 
  
Modtaget den:       af: 
  
Beboer har fået bekræftelse på modtagelsen 
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Blanketten udfyldes og afleveres til afdelingsbestyrelsen 

Har du brug for mere plads, er du velkommen til at vedlægge et særskilt ark med uddybning. 

Tidligere henvendelser

Adresse


Dit fulde navn og adresse: 
Dit bolignr.:
Klage over manglende overholdelse af husorden
For at behandle din sag, skal vi vide hvem du klager over: 
Navn
Klagen vedrører
Punkt: 
 i afdelingens husorden 
 / boligforeningens standardhusorden
Jeg har tidligere haft kontakt til afdelingens bestyrelse om problemet: Ja 
  Nej 
Beskrivelse af problemstillingen
Information til dig, som klager
Inden du sender din klage bør du læse om hvilke regler, der gælder i forbindelse med behandling af en husordenssag. Læs mere på www.aab.dk/husorden.
 
Udfyld blanketten omhyggeligt - gerne på PC ellers med blokbogstaver. Aflevér blanketten til din lokale afdelingsbestyrelse. Du vil modtage en bekræftelse på, at de har modtaget blanketten
 
Hvis du ikke hører andet, kan du forvente at modtage svar/afgørelse indenfor 4 uger fra modtagelsen.
 
Udfyldes af bestyrelsen i din afdeling
 
Modtaget den:                                       af:
 
Beboer har fået bekræftelse på modtagelsen
 
Version: 19.01.2010
Blanketten udfyldes og afleveres til afdelingsbestyrelsen 
Har du brug for mere plads, er du velkommen til at vedlægge et særskilt ark med uddybning. 
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