
Begrænsninger 
 
Af sikkerhedsmæssige grunde kan du kun lukke  
egne gæster ind. Børn må ikke lukke op for nogen. 
 
Du sørger for, at voksne gæster går hjem senest kl. 
23. Børnegæster kan overnatte, når dette er aftalt 
med personalet.  Børn er på hverdage i seng mellem 
kl. 20-21. 
 
Du kan ikke drikke alkohol eller indtage andre rus-
midler i din bolig. Du kan heller ikke komme hjem i 
påvirket og beruset tilstand. 
 
Du kan kun ryge i din egen bolig. Det skal dog ske, 
så det går så lidt som muligt ud over børn og naboer. 
Der må ikke ryges i fællesrum, øvrige fælles arealer 
og på trapperne. 
 
Du kan ikke medbringe dine egne møbler. Boligen er 
møbleret og det faste inventar må ikke fjernes. Der 
må ikke slås søm i væggene. 
 
Du kan ikke holde nogen form for husdyr. 

Muligheder 
 
Du har din egen bolig og din egen nøgle. Du kan 
komme og gå, som du har brug for. Du deler køkken 
og bad med en anden beboer. I finder sammen ud af 
at gøre rent i de fælles faciliteter. Hvis dit nøglekort 
bliver væk, så konktakt personalet, ikke de andre 
beboere. 
 
Du bruger boligen til du har fundet en ny permanent 
bolig.  Hvis du skal rejse på ferie, skal dette aftales 
med personale og sagsbehandler. Din bolig skal 
benyttes af dig. 
 
Du har indflydelse på dagligdagen, fordi du deltager i 
møder med de øvrige beboere og personalet. Her 
finder vi frem til, hvordan vi sammen klarer dagligda-
gens fælles småproblemer. 
 
Hvis du er syg eller lignende, kan din kontaktperson 
hjælpe med at finde en løsning på problemerne med 
børnepasning. Personalet passer ikke børn.  
 
Du stiller cykler og barnevogn i gården. Der benyttes 
cykelstativ til cyklerne. 
 
Din bolig har en hustelefon. Du kan med den komme 
i forbindelse med personalet, og personalet kan 
komme i forbindelse med dig. 
 
Du kan anvende det fælles rum i kælderen. TV, cd- 
og dvd-maskine, play-station, legetøj og symaskiner 
må benyttes, men kun i fællesrummet.  

Du kan bruge fællesrummet, når du vil holde en 
særlig sammenkomst som børnefødselsdage og 
lignende.  Du aftaler dette med medarbejderne og 
orienterer de øvrige beboere, når du holder særlige 
arrangementer. 

Forpligtelser 
 
Du skal betale husleje forud inden den 5. i hver må-
ned i henhold til den aftale, der er indgået . 
 
Du skal mødes hver 14. dag med Den Åbne Dørs 
sociale medarbejder for at vurdere vedligeholdelsen 
af boligen. I aftaler eventuelle ændringer om rengø-
ring og småreparationer. I inddrager din kontaktper-
son, hvis du i en periode har brug for særlig støtte til 
at vedligeholde din bolig. 
 
Du rengør selv din bolig mindst en gang om ugen. 
Du aftaler med din nabo, hvordan I sørger for rengø-
ring af bad, køkken og den fælles gang. I kan inddra-
ge personalet, hvis I har brug for hjælp til at blive 
enige om aftaler. 
 
Du skal bære dit affald ned til skraldesuganlægget i 
gården hver dag. Se på oversigten i din entre, hvor 
du skal kaste dit affald ind. Pap, fx pizzabakker skal 
rives i mindre stykker, før de fyldes i skraldeposen. 
Du skal benytte de skraldeposer, der ligger i dit due-
slag på kontoret. 
 
Når du flytter, skal du sørge for følgende: 

• Tage gardinerne ned og aflever dem til per-
sonalet, der sørger for vask 

• Afrime og afvaske køleskab og fryser 
• Afvaske døre, dørkarme og skabe 
• Støvsuge og vaske gulve 

Du får rengøringsmidlerne udleveret af personalet. 
 
Du er forpligtet til at tale med din kontaktperson, hvis 
du får problemer med at forvalte dine muligheder, 
begrænsninger og forpligtelser. 
 
Personalet vil hjælpe dig til at få så godt og udbytte-
rigt et forløb som muligt i Den Åbne Dør. 



Velkommen 
 
Den Åbne Dør giver en tryg og sikker bolig til kvinder 
og børn, som har brug for særlig støtte i en periode 
af deres liv.  Beboerne har hver især særlige grunde 
til at kunne opnå en bolig her for en tid. Det betyder 
også, at alle har brug for, at vi er tolerante og tager 
hensyn til hinanden. 
 
Boligen i Den Åbne Dør giver en række af mulighe-
der, som ikke er knyttet til den permanente bolig.  
Der er også nogle begrænsninger, som følger af 
kravene til sikkerhed og tryghed. Endelig er der som 
med enhver anden bolig nogle forpligtelser, som 
beboerne skal påtage sig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her kan du læse om dine muligheder, begrænsnin-
ger og forpligtelser. 

Den Åbne Dør 
 
 
 
Den Åbne Dør er en selvejende institution under 
Frelsens Hær. Den Åbne Dør yder omsorg, støtte og 
vejledning til voldsramte kvinder og deres børn samt 
til kriseramte kvinder i øvrigt. 
 
 
 
Administrationens adresse:  
 
Enghavevej 32 C. 
Telefon: 3324 9103 
 
 
 
Botilbuddets adresse:  
 
Hedebygade 30 
 
Interne telefoner: 
 

Personalerum: 100 
Kontor: 101 
1.tv: 102 
1.th: 103 
2.tv: 104 
2.th: 105 
3.tv: 106 
3.th: 107 
4.tv: 108 
4.th: 109 
5.tv: 110 
5.th: 111 
Fællesrummet: 113 

 

At have en midlertidig bolig i  

Den Åbne Dør 

Den Åbne Dør 
 
 
 
Det er her, du finder os 
 

(Med tilladelse fra Krak a/s) 
 
 
Busser tæt på:  
3A, 6A, 10 og 26 
 
Togstationer tæt på:  
500 meter til Enghave Station 
600 meter til Dybbøl Station 
1000 meter til Hovedbanegården 
 


