Har du tjek
på huslejen?
Alt for mange mister desværre deres bolig, fordi de ikke
har fået betalt huslejen til tiden. Men der er mulighed for
at få hjælp hos kommunen eller dit boligselskab.

Få tjek på huslejen

Har du brug for hjælp?
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Få din bank til at betale huslejen

Find en løsning sammen med dit boligselskab

Betal din husleje til tiden, og gør det, inden du betaler de andre
regninger. Tilmeld dig Betalingsservice – så sker betalingen
automatisk, og du slipper for rykkeren og turen på posthuset.
Du kan få hjælp til tilmeldingen i din bank.
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Hvis du er kommet bagud med huslejen, er det vigtigt, at du
kontakter dit boligselskab så hurtigt som muligt. Du og dit
boligselskab vil måske kunne finde en løsning sammen. F.eks.
en afdragsordning, hvor I aftaler, at du afdrager huslejen over
nogle måneder, så du kan beholde dit hjem.

Få styr på dine udgifter
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Har du svært ved at styre din økonomi, så kontakt
kommunen og få hjælp til at få et overblik. Flere steder
i landet er gratis gældsrådgivning også en mulighed.

Tjek om du får den rigtige boligstøtte
Kontakt kommunen og få dem til at tjekke, om du får den
boligstøtte, du måske har ret til. Det kan være afgørende for,
at du kan få lidt mere luft i din økonomi.

Gode råd
til lejere
Denne pjece findes på følgende sprog: Dansk, arabisk, somalisk, tyrkisk og urdu.
Pjecen kan bestilles hos Socialministeriet på e-mail: p-lex@sm.dk og hentes på www.sm.dk.

Er din bolig for dyr?
Hvis din husleje er for høj i forhold til dine indtægter, kan
kommunen eller dit boligselskab måske hjælpe dig med at få
en billigere bolig. Kommunen vil muligvis kunne give hjælp til
flytningen og et lån til beboerindskuddet.

Er du kommet
bagud med
huslejen?
blive
Undgå at
en
sat på gad

Har du ikke betalt din husleje
til tiden, risikerer du at miste
din bolig.

Bagud med huslejen?

Hvis du mister din bolig

Du er i farezonen

Du bliver sat på gaden

Har du ikke betalt din husleje, risikerer du at miste din bolig.
Før det sker, skal dit boligselskab skrive et brev til dig. Her vil du
få en frist på 14 dage til at få betalt din husleje. Det er vigtigt,
at du handler nu. Betaler du først, når fristen er udløbet, kan du
miste din bolig. Læs derfor alle breve fra dit boligselskab.

Hvis du ignorerer rykkeren fra boligselskabet og ikke betaler inden for
14-dages-fristen, kan boligselskabet bede fogedretten om hjælp til at
sætte dig ud. Er det ikke muligt at finde en løsning, så du kan beholde
din bolig, flytter du måske frivilligt. Flytter du ikke frivilligt, kan
udlejeren bede fogedretten om hjælp til at sætte dig ud af boligen.
Politiet kan hjælpe fogeden med at komme ind i din bolig. Hvis du ikke
er hjemme, når fogeden kommer, vil der blive tilkaldt en låsesmed.
Du skal selv betale låsesmeden. Politiet eller en repræsentant for
politiet vil tage stilling til, i hvilket omfang dine ting skal opbevares.
Hvis politiet vurderer, at dine ting er uden værdi, kan de beslutte at
bortskaffe dem. Skal dine ting pakkes og opmagasineres, kommer du
selv til at betale for det.

Kommunen får besked, når
fogedretten overtager din sag
Bor du i en almen bolig og har din udlejer ophævet dit lejemål,
skal udlejeren give besked til kommunen om, at du er ved at
blive sat ud af din bolig. Dette sker, når udlejeren sender
sagen til fogedretten.
Kontakt din kommune, som vil se på dine muligheder
– jo før jo bedre.

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse, kan du klage til Det Sociale Nævn. Ønsker du at klage,
skal du ringe eller skrive til kommunen. Kommunen sender så din klage videre til Det Sociale Nævn.

En midlertidig bolig
Hvis du ikke selv kan finde en ny bolig, skal kommunen altid hjælpe
dig med at finde et midlertidigt sted, hvor du og din familie kan være.
Du skal selv betale for den midlertidige bolig.
Kommunen kan muligvis også hjælpe med at finde en ny, varig bolig.
Lykkes det, vil du måske kunne få hjælp til flytningen og et lån til
beboerindskuddet.

