Hos DFFL er vi altid på lejernes side

Få indflydelse på din bolig og
stift en beboerrepræsentation

Alle skal have ret til en ordentlig bolig. Boligen skal være et hjem for dens
beboere, ikke genstand for spekulation.
Beboerdemokratiet skal udbygges og udbredes til alle udlejningsboliger
og udlejninger.

Privat
Lejeloven giver flere rettigheder til lejerne i de private
boligselskaber, når der er oprettet en beboerrepræsentation,
der på samtlige lejeres vegne kan efterse, at lovgivningen
overholdes af udlejer.
Beboerrepræsentationen kan bl.a.:
•

§ Lejeloven giver flere rettigheder, når der
er oprettet en beboerrepræsentation, der på
samtlige lejeres vegne kan forhandle og
efterse, at lovgivningen overholdes.

Forenede Frie Lejere
DFFL

•
•
•

på lejernes vegne kræve dokumentation i forbindelse
med lejeforhøjelser, varsling af forbedringer og
varmeregnskabet
være med til at bestemme husorden
deltage i ind- og udflytning
kræve orientering ved forbedringsarbejder, samt at modtage
udbudsmaterialer og overslag over forbedringsforhøjelse.

Fordele ved et medlemskab af
lejerforeningen DFFL

DFFL – Forenede frie Lejere.
Vores overordnede opgaver er:
•

Privat og alment
Ved at tegne et kollektivt medlemskab hos DFFL opnår beboerne kollektivt og
individuel præsentation i en beboerforening i et privat boligselskab eller i en
afdelingsbestyrelse i det almene boligselskab til et billigt medlemskab, der
giver adgang til:
•
•
•
•
•
•

rådgivning og assistance vedr. lejeretlige forhold i forbindelse med
tvister med boligselskabet.
mulighed for sparring i forbindelse med arbejdet i boligselskabet
mulighed for at deltage i møder og lejeretlige kurser arrangeret af
DFFL, samt adgang til den årlige generalforsamling
online medlemsinformation i form af nyhedsbreve
hjælp ved ind- og fraflytningssyn
tjek af ejendommens budget og vedligeholdelses regnskab

DFFL er repræsenteret i:
Odense
Aarhus
Aalborg
Viborg

•
•
•
•
•
•
•

at varetage medlemmernes interesser i private og almene
udlejningsboliger, i andelsboliger, ungdoms-, ældre -og handicapboliger
samt i erhvervslejemål
at varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder
at arbejde for bedre boligmiljøer
at fremme lejernes indflydelse og medbestemmelsesret
at fremme en lovgivning, der sikrer et retfærdigt retsforhold mellem
lejere og ejere
at fremme en lovgivning, der forhindrer jord- og boligspekulation
at arbejde for organisering af lejerne i alle byer og områder
at samarbejde med beslægtede, nationale og internationale
organisationer, eventuelt gennem medlemskab

Mail: info@dffl.dk
Web: www.dffl.dk
Tlf.: 28 930 720 / 25 537 512 (mandag 13-15 og onsdag 15-17)
Personlig fremmøde mandage kl. 16:30–18:00 i De Frivilliges Hus, Lille Sct.
Hans Gade 7, 8800 Viborg - Cvr.: 42088374

