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Du besøger som regel kun apoteket, når du skal hente 
medicin. Men apoteket er meget mere end lægehenvisninger 
og recepter. Dit lokale apotek kan også hjælpe dig med 
mange af hverdagens både små og store udfordringer.  
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Vissenbjerg Apotek
Østergade 11

Tlf. 63 46 51 09
info@vissenbjergapotek.dk
www.vissenbjergapotek.dk

Aarup Apotek
Bredgade 60

Tlf. 63 46 51 05
info@aarupapotek.dk
www.aarupapotek.dk

Vi ser frem til at tage imod dig
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Efter et år er Christie stadig ikke sikker 
på, at hun er faldet helt til i sin nye by. 
Det mest udfordrende ved at flytte er 
for de fleste at opbygge et nyt netværk, 
men da Christies kæreste fik et nyt job, 
måtte de begge hive de trygge teltpæle 
op i barndomsbyen.

VELKOMMEN TIL …
Det var ikke meget information, Chri-
stie fik, da hun flyttede til sin nye kom-
mune: „Jeg fik et velkomstbrev, hvori 
der lå to biografbilletter og et par bil-
letter til en bådtur og svømmehallen. 
I brevet stod også kommunens åb-
ningstider og telefonnummer.“ Som ny 
borger er det vigtigt, at man føler sig 
velkommen og ikke er tvunget til at 
skulle søge sig til alt på nettet, selvom 
det er det, de fleste, inklusive Christie, 
gør. Ved at udforske lokalområdet og 
søge på nettet fandt Christie et lokalt 
fitnesscenter, som hun meldte sig ind 
i. Christie, som i dag bor i Søborg lidt 
uden for København, regnede ikke med 
at benytte sig af lokallivets tilbud og 
arrangementer, men som hun selv på-
peger, er hun blevet klogere: „Vi bru-
ger både Søborg og Gladsaxe Kommu-
nes tilbud, mere end vi regnede med. 

Vi deltog i Gladsaxe-dagen for et par 
uger siden, hvor forskellige foreninger 
i kommunen var repræsenteret. Det 
var et rigtig fint arrangement for os nye 
i byen.“ 

KASSE MED KUPONER
De fleste har, i modsætning til Christie, 
en alt for høj forventning til, hvordan 
deres nye hjemby serveres på et sølv-
fad. Ofte må den nye borger aktivt selv 
opsøge byen og befolkningen, selvom 
det kan virke grænseoverskridende. 
Man skal være god til at søge infor-
mationer, mener Christie og fortæller: 
„Jeg kan huske, da vi flyttede til Hor-
sens. Min mor fik en hel kasse med 
tilbud, informationer og rabatkuponer 
til forskellige ting i byen. Det gør man 
ikke længere.“ Med internettet er nye 
borgere i langt højere grad overladt til 
sig selv, men det handler ifølge Chri-
stie også om, hvad man forventer af sin 
nye kommune: „Jeg havde ingen for-
ventning om, at min nye kommune ville 
sende mig informationer, og alligevel 
fik vi et par billetter.“ Nu har Flyttegui-
den afløst de gamle rabatkuponer og 
flyttemapper, så alle nye borgere kan 
få en varm velkomst.  

Du er ikke den eneste, der til tider kan føle sig frem-
med i en ny by. For Christie, der for nylig er flyttet fra 
Jylland til Sjælland, var det en udfordring at flytte til 
en by, som hun ikke kendte på forhånd. Og det er det 
stadig. Læs hendes erfaringer og gode råd.

hjemmefra
Langt vaek
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DET ER ALTID EN GOD IDÉ AT VÆLGE EN HÅNDVÆRKER ELLER FAGSPECIALIST 
FRA DIT LOKALOMRÅDE. EN GOD FAGMAND FRA OMRÅDET HAR ET GODT  

NETVÆRK OG KENDER TIL DE LOKALE FORHOLD OG UDFORDRINGER.

Vælg en håndværker fra

lokalområdet

af. Sådan noget ved dine lokale fag
specialister – og de kan hjælpe dig med 
ansøgningen og de rigtige kontakt
personer. 

SAMARBEJDE OG SERVICE
Der er mange fordele ved at bruge lo
kale fagfolk. Der er ikke nogen, som 
ønsker et dårligt ry i deres egen hjem
kommune. Derudover er det både hur
tigere og nemmere at få en håndværker 
med lokal tilknytning til at rykke hurtigt 
ud, hvis du har brug for det. Når dine 

fagfolk bor i nærheden, kan du undgå 
unødvendige omkostninger i form af 
transport og spildtid i trafikken.

LOKAL BÆREDYGTIGHED
Du skal selvfølgelig vælge den bedste 
fagspecialist til din opgave, men hvis du 
kan beholde arbejdspladser og skatte
kroner inden for kommunegrænsen, så 
kommer det jo også dig selv til gode i 
det lange løb. Det er med til at holde 
gang i lokale aktiviteter, foreningslivet 
og det lokale erhverv.

LOKALE SAMARBEJDSPARTNERE
Ved et større byggeri er det vigtigt, at 
man tænker i helheder og planlægning. 
Ofte vil de forskellige håndværkere i dit 
område være vant til at arbejde sammen 
i forvejen, sådan at du ikke skal bekymre 
dig om dårlig kommunikation eller dår
ligt samarbejde mellem folk, der ikke 
kender hinanden.

HVAD SIGER LOKALPLANERNE?
Det er dit ansvar, at reglerne bliver 
overholdt, og at dit byggeri er lovligt.  

Men det kan være et uoverskueligt pro
jekt at holde styr på lovgivning og reg
ler inden for de forskellige fagområder. 
Nogle byggerier kræver byggetilladelser 
– og proceduren for dette kan variere fra 
kommune til kommune. Når du bruger 
en lokal håndværker, får du specialiseret 
viden om netop dit område.

UDNYT TILSKUDSORDNINGER
Det kan sagtens være, at der er særli
ge tilskudsordninger eller lignende i din 
kommune, som du kunne drage nytte 

Lokalplaner og 
byggetilladelser
Det er dit ansvar, at reglerne bliver  
overholdt, og at dit byggeri er lovligt. 

Men det kan være et uoverskueligt projekt
at holde styr på lovgivning og regler inden 
for de forskellige fagområder.

Nogle byggerier kræver byggetilladelser – 
og proce duren for dette kan variere fra 
kommune til kommune. Når du bruger 
en lokal håndværker, får du specialiseret 
viden om netop dit område.
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FLYTTEMAND OG FLYTTEKASSER Det kan spare dig for meget besvær – og 

mange tunge løft – at hyre et flyttefir

ma. Uanset om du får hjælp eller klarer 

ærterne selv, så sørg for at skaffe flyt

tekasser i god tid og bestil flere kasser, 

end du regner med at bruge.
FORTÆL OM DIN FLYTNING Meld flytning til Folkeregistret og Post

Nord (til PostNord kan du melde flytning 

via ePosthuset). Fortæl din arbejds

giver, hvor du flytter hen. Hvis du abon

nerer på aviser, blade eller tidsskrifter, 

skal du også huske at give dem din nye 

adresse. 

INTERNET OG TV Find ud af, om du kan benytte din gam

le internetudbyder på din nye adresse. 

Måske dækker udbyderen ikke din nye 

adresse, og så er det på tide at se sig 

om efter en ny. Undersøg mulighederne 

for tv i din nye bolig. Måske skal du kon

takte den lokale antenneforening, eller 

du skal vælge kabeltv,  internettv eller 

paraboltv.    

VARME, EL OG VAND Der kan være penge at spare ved at 

undersøge priserne hos de forskellige 

leverandører. Husk at aflæse varme

forbrug samt el og vandmålere. Så har 

du helt styr på, hvilke regninger du kan 

forvente at få efter flytningen.
 

LÆGE OG TANDLÆGE Der er frit lægevalg samt frit tand

lægevalg blandt de tandlæger, der har 

tegnet overenskomst med regionerne. 

 

SNAK MED SKATTEFAR Hvis du er rykket fra nord til syd eller 

fra øst til vest, venter der måske en ny 

kommune med nye skattetakster. Du 

kan se mere om din skat og rette for

skudsopgørelsen på www.skat.dk.

 

STYR PÅ PENGENE Kontakt din bankrådgiver for at få gen

opfrisket dit privatbudget. Måske er 

huslejen justeret, måske skal du bruge 

flere eller færre penge på transport, og 

måske er der nye udgifter til el, vand og 

varme. Måske skal du også finde en ny 

rådgiver eller en helt ny bank.
 

BLIV KLOG PÅ LOKALMILJØET Det kan være en god idé at dykke ned i 

det lokale foreningsliv, så du bliver en 

aktiv del af lokalområdet og lærer det 

godt at kende. 

VÆLG SIKKERHED Gennemgå dine forsikringer. Dit forsik

ringsselskab får automatisk besked fra 

Folkeregistret om flytningen, men der 

vil sikkert være brug for at gennemgå 

dine forsikringer, når du flytter til en ny 

bolig. 

FLYTTETIPS
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Din garanti for en 
sikker flytning
Hos Aarup Flytteforretning har 
vi stor erfaring inden for en 
bred vifte af flytteopgaver.

Aarup Flytteforretning
Gl. Aarup 12, 5560 Aarup
Telefon: 60 24 04 99 - www.aarup-flyt.dk
info@aarup-flytteforretning.dk



Energimærket er lovpligtigt ved salg af bolig. Når du køber en bolig, følger der 
et energimærke med, og der kan være god økonomi i at sætte sig ind i, hvad der 
står i energimærket og bruge anbefalingerne. 

RENTABLE ÆNDRINGER
Energimærket er delt op i to: Det der 
er rentabelt, og det der er en god 
idé ved renoveringer. Det vil sige, at 
energi mærket tager udgangspunkt i et  
beregnet energiforbrug for bygningen 
og viser hvilke forbedringer, der kan 
give en energibesparelse. Derudover 
rummer energimærket også anbefa-
linger, der på andre måder kan være 
en god idé, hvis boligen alligevel skal 
renoveres.

Energimærkningen kan godt være svær 
at læse, og derfor fokuserer mange 

boligejere i stedet alt for meget på til-
standsrapporten. 

Selvom det selvfølgelig er godt at ud-
bedre de K’er, der er i tilstandsrappor-
ten, er det en god idé også at tænke 
energimærket med ind i din renovering 
og udbedringer.

HALVÉR DIT ENERGIFORBRUG
”Du kan i nogle tilfælde spare helt op til 
20% af dit energiforbrug ved at optime-
re og renovere dit hus i forhold til Ener-
giTjenestens anbefalinger,” fortæller 
Lea Munkholm fra EnergiTjenesten.

Anbefalingerne 
i dit energimærke er

penge 
værd

Ved boligkøb er der mange, som allige-
vel ofte tager et højere lån, så der også 
er penge til at lave forbedringer på hu-
set. I den forbindelse skal du huske, 
at du også kan bruge energimærket 
til at skabe dig et overblik over hvilke 
indsatser, der kan give den bedste be-
sparelse. En ændring, som fx isolering 
af loft, er hverken krævende eller dyr, 
men det giver med det samme en stor 
besparelse på varmeregningen.

LAV EN BEDREBOLIG-PLAN
Kig på dit energimærke og ring der-
efter til en BedreBolig-rådgiver fra 
Energi Tjenesten, der kan hjælpe dig 
med at lave en plan for din renovering.

”I samarbejde med rådgiveren kan du 
få lavet en BedreBolig-plan, hvor du 
både indtænker anbefalingerne fra 

energimærket og tager højde for, hvad 
du selv har af ønsker til renovering og 
forbedring. Hvis anbefalingerne har 
peget på et pillefyr, men du ikke har 
lyst til at skulle passe sådan et, så er 
en varmepumpe givetvis en bedre idé,” 
forklarer Lea Munkholm.

BEDRE LÅNEMULIGHEDER
BedreBolig-planen rummer en over-
sigt over de ting, som du gerne vil lave  
i din nye bolig, som fx at lave et nyt køk-
ken, isolere loftet og udskifte oliefyret. 
Ved hjælp af BedreBolig-planen kan du 
og din rådgiver udregne de besparel-
ser, som renoveringen medfører i for-
hold til at nedsætte dit varmeforbrug 
og ud fra det lave et budget, som kan 
være rigtigt godt at have med i banken, 
hvis du skal låne penge til din reno-
vering.

Fotos: Hans Christian Jacobsen

Kontakt en 
BedreBolig-rådgiver

Find din lokale rådgiver på 
www.energitjenesten.dk
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1.
Bågø er en mindre ø i Lillebælt. Øen, 
der ligger ca. en halv times sejlads fra 
Assens, fungerer som en landbrugsø, 
idet knap halvdelen af øen er opdyrket. 
Besøg den lille ø, der foruden landbrug, 
også byder på masser af smuk natur. 

2.
Frøbjerg Bavnehøj er med sine 131 
meter Fyns højeste punkt. Bavnehøjen 
ligger mellem Tommerup og Aarup, og 
hvis du bevæger dig op på toppen, kan 
du opleve en fantastisk udsigt over hele 
Fyn. 

3.
Krengerup Gods ligger lige uden for 
Glamsbjerg og er et af Danmarks bedst 
bevarede herregårdsmiljøer. Til gods-
et, der samlet set udgør 3.700 hektar, 
hører en park med afmærkede stier, 
der er et godt udfl ugtsmål for gåture.

4.
Helnæs Halvø er en mindre halvø i 
den sydlige del af kommunen. Halvø-
en har en smuk og varieret natur, der 
både er fl ad og kuperet. Fat travesko-
ene og få dig en god naturoplevelse 
på den spændende halvø, der med sin 

Besøg nogle af de smukkeste solstråler i området

Solstråler
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prægtige natur og kulturhistorie er et 
besøg værd. 

5.
Jordløse Bakker og Jordløse Bypark 
ligger mellem Haarby og Vester Hæ-
singe og er et område, der med en bug-
tende bakkeryg med rette går under 
navnet ”De Fynske Alper”. Der er bord 
og bænkesæt ved den tilhørende par-
keringsplads, så området er et oplagt 
udfl ugtsmål. I forlængelse af Jordløse 
Bakker fi nder du Jordløse Bypark, der 
er en større aktivitetspark med tarzan-

baner, motionsmaskiner, bålhytte og 
et friluftsteater. 

6.
Molehovedet ved Assens fi nder du på 
havnen i Assens. Et af byens nok bed-
ste udsigter fås fra toppen af moleho-
vedet, hvor du kan opleve en 360 gra-
ders panoramaudsigt. Du kan se Årø, 
Bågø, Mariendal Gods og Assens by. 
Molen er restaureret i 2017 og er nu 
tilgængelig for alle.

3

4

5

6

1

2

assens

Nårup
bågø
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Vælger I at leve sammen i et økono-
misk, men papirløst fællesskab, kan I 
komme mange uforudsete problemer 
i møde ved at starte samlivet med at 
forholde jer til, hvad der sker den dag, 
det ophører – enten fordi I vælger at gå 
fra hinanden, eller fordi den ene af jer 
går bort.

HVAD SKAL DER SKE MED BOLIGEN, 
HVIS I GÅR FRA HINANDEN?
Hvis I går fra hinanden og ejer fast 
ejendom sammen – hvad enten det er 
et hus, en ejerlejlighed eller en andels-
bolig – skal alle beslutninger om denne 
træffes i enighed. Er I ikke enige, kan 
den ene af jer eksempelvis blokere for 
et salg af boligen. Et godt råd er derfor 
at få rene linjer nu og undgå uoverens-
stemmelser senere. Sammen med en 
familieadvokat kan I indgå aftaler, der 
sikrer jer begge.

HVAD SKER DER, HVIS EN AF JER DØR?
Hvis I gerne vil arve hinanden, skal I 
oprette testamente. I arver nemlig ikke 
automatisk hinanden, selv om I har 
boet sammen i måske 10 eller flere år. 
Hvis I har boet sammen i mere end to 
år og har eller venter barn sammen, 

kan I oprette et udvidet samleverte-
stamente. Det giver den længstleven-
de af jer en række af de fordele, som 
længstlevende ægtefæller har ved død, 
og boafgiften kan sænkes fra mere end 
36% til 15% 

Den længstlevende er heller ikke auto-
matisk indsat som begunstiget i livs-
forsikringer, kapitalpensioner mv., hvis 
I ikke er gift. Ønsker I, at den anden 
skal have glæde af forsikringssum-
men, skal I derfor udfærdige en begun-
stigelseserklæring – i hvert fald hvis 
jeres respektive ordninger er oprettet 
før den 1. januar 2008.

HVAD MED BØRNENE?
Måske har I både børn sammen og 
børn fra tidligere forhold. I skal oprette 
testamente, hvis I ønsker, at børnene 
skal arve lige, og måske også skal arve 
jer begge. 

Læs mere og find en familieadvokat tæt 
på dig på danskefamilieadvokater.dk

Næsten alle gør klogt i at få tjekket deres familie- og arveretsforhold i for-
bindelse med et boligkøb og en flytning. Og hvis I lever sammen i et papirløst 
forhold, er der endnu større grund til at tage en tur forbi en familieadvokat og  
i samarbejde med denne forholde jer til, hvordan I vil stå juridisk og økonomisk, 
hvis I en dag går fra hinanden, eller hvis en af jer dør.

Måske holder kærligheden, 
indtil døden jer skiller. 
Måske gør den ikke.

Få 100% ejerskab over artiklen  
som den eneste familieadvokat i 12 måneder. 

GRAFISK OPSÆTNING  
- UDEN MERPRIS 

Vi placerer din annonce her.

ANNONCE

§ Hvis der er fælleseje i jeres 
ægteskab, så skal der i 
forbindelse med separati-
on/skilsmisse foretages en 
deling af jeres fællesejefor-
mue. Når I skal foretage en 
bodeling i forbindelse med 
skilsmissen/separationen, 
opgør I, hvad I hver især ejer. 
Er en bodel positiv, deles den 

mellem jer. Er den negativ 
foretages der ingen deling.

Kan I ikke blive enige om bo-
delingen, vil bodelingen blive 
indbragt for Skifteretten, og 
så ender det med at blive 
kompliceret. Det vil derfor 
være en god idé, at få hjælp 
fra en advokat.

FÅ STYR PÅ BODELINGEN
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SPECIALISTER I FAMILIERET

■ Ægtepagter

■ Samlivsforhold

■ Forældremyndighed

Som familieadvokater står vi klar med bistand i forbindelse med:

■ Skilsmisse

■ Dødsboer

■ Testamenter

Hunderupvej 71 | 5230 Odense M | Tlf. 6313 4444 | kielberg@kielberg.com | www.kielberg.com

På www.kielberg.com kan du se alle de andre ting vi hjælper med
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FÅ STYR PÅ BODELINGEN
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NÅR MAN FLYTTER, GLEMMER MAN ALTID NOGET. DET UNDGÅR 

DU MED DENNE HUSKELISTE. HER FÅR DU EN KRONOLOGISK 

HUSKELISTE MED FLYTTETIPS OG GODE RÅD, TIL NÅR DU 

FLYTTER. SELVOM DET MESTE FOREGÅR ELEKTRONISK, ER DER 

STADIGVÆK MANGE TING, DER SKAL HUSKES. 

HUSKELISTE FLYTNING
HUSKELISTE FLYTNING

1-3 MÅNEDER FØR FLYTNING:
›   Opsigelse af lejemål
›   Ryd op i dine ting! 
›   Læg nyt budget 

2-4 UGER INDEN FLYTNING: 
›   Folkeregister-flytning
›   Vælg ny læge
›   Opsig eller skift internet  

(senest 3-4 uger før)
›   Søg boligstøtte
›   Skaf flyttekasser og flyttegrej 
›   Flyttemænd eller venner og familie?

1 UGE INDEN FLYTNING: 
›   PostNord-flytning
›   Aflæs el- og varmemåler  

(senest 3 hverdage inden flytning) 
›   Begynd at pakke i flyttekasser 

DAGEN INDEN FLYTNING:
›   Rengøring af lejemål

FLYTTEDAG:
›   Stil flyttekasser i det rum, de hører til
›   Sørg for flyttefolk med øl og pizza 
›   Flytteguide med posten

5 DAGE EFTER FLYTNING: 
›   Sidste chance ved Folkeregisteret
›   Fortæl om flytning og ny adresse
›   Navn på postkassen
›   Find ny tandlæge
›   Søg og betal medielicens
›   Kontakt forsikringsselskab

EFTER FLYTNING:
›   Gem Flytteguiden  

– lokale kontakter og tilbud
›   Bliv en del af lokalmiljøet
›   Undersøg foreningslivet
›   Nabohjælp på vejen?
›   Find nye steder i byenFLYTTEGUIDEN
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HVOR VILLE DU TAGE HEN, 
HVIS DU SKULLE VISE ASSENS 
KOMMUNE TIL EN TURIST?
Vi skulle ud på en gåtur i Bobakkerne 
på Helnæs. Udsigten over Helnæsbugt-
en og -dæmningen er enestående.

HVOR LIGGER DET BEDSTE 
SPISESTED I ASSENS KOMMUNE?
Der er mange gode steder i Assens, 
men hjemme hos os er vi glade for 
Hosteria Emiliana. Det er en hyggelig, 
lille italiensk restaurant, der ligger på 
Helnæs.

HVOR FINDER MAN DEN BEDSTE 
KOP KAFFE I ASSENS KOMMUNE?
Den bedste kop kaffe er den, man ny-
der i det fri – så i min termokande på 
en bænk med udsigt over vandet.

HVOR ER DET BEDSTE STED 
AT TAGE FAMILIEN MED HEN?
Assens Havn eller Marina en sommer-
aften. Her kan du køb en stor is og gå 
en tur ud på den nye mole.

HVAD SYNES DU, DER KENDETEGNER 
ASSENS KOMMUNE?
Jeg synes, vi er gode til at holde fast 
ved det nære – vi kender hinanden 
og hilser. Det giver tryghed og man-
ge smil i hverdagen. Og så er det nok 
lidt særligt, at Assens Kommune både 
har fokus på erhverv og natur. Her er 
mange arbejdspladser i store og små 
virksomheder, men også masser natur 
både ved kysten og inde i land.

HVAD ER DIT BEDSTE RÅD 
TIL NYE TILFLYTTERE?
Bland jer. Vis interesse og tag del i de 
mange lokale tilbud i foreninger m.m. 
Og så skal I huske at handle lokalt – 
det betyder rigtigt meget at støtte de 
lokale butikker og håndværkere.

MØD EN LOKALMØD EN LOKALMØD EN LOKAL
NAVN: OLE LAWAETZ OLESEN
ALDER: 48 ÅR
BESKÆFTIGELSE: ØKOLOGISK LANDMAND 
HAR BOET I ASSENS KOMMUNE I 48 ÅR



FIND DEN RETTE
Valg af ny tandlæge er én af de første 
ting, du skal sørge for at få på plads 
efter en flytning. Tænderne er nemlig 
noget nær vores kæreste eje, og de 
skal holde hele livet. En sund tand
hygiejne er samtidig vigtig for vores 
overordnede velvære.

Når du skal finde din nye tandlæge, 
skal du dog være opmærksom på, at 
prisen for den enkelte ydelse ikke er 
alt. Det er vigtigt, at du finder en lokal 
tandlæge, som du kan stole på, og som 
udfører sit arbejde ordentligt.

HVORDAN SKIFTER JEG?
Kontakt den nye tandlæge og aftal et 
eftersyn. I forbindelse med tandlæge
skiftet vil din nye tandlæge indhente 
din journal fra din gamle tandlæge – 
med dit samtykke. Ifølge lovgivningen 
har din tandlæge pligt til at opbevare 

din journal i mindst 10 år efter sidste 
optegnelse. 

ER DU GRØN, GUL ELLER RØD?
Hos tandlægen bliver du inddelt i en 
farvekode for at afgøre, hvor ofte du 
behøver at blive indkaldt. Grøn betyder, 
at du ikke har nogen aktive sygdomme, 
og du vil blive indkaldt med et interval 
på 1224 måneder. 

Gul betyder, at du har en aktiv sygdom, 
som du selv kan være medvirkende til 
at komme til livs ved fx livsstilsændrin
ger. Du vil efter behov blive indkaldt til 
kontrolundersøgelser i løbet af året. 

Rød betyder, at du har en aktiv sygdom, 
som din tandlæge vurderer, at du ikke 
selv kan forbedre. Du vil blive indkaldt 
efter behov – typisk oftere end en gul 
patient – og du kan få tilskud til mere 
end én tandrensning om året.

Din generelle sundhed hænger sammen med et godt
og sundt tandsæt. Sørg derfor for at finde en god tand
læge i dit lokalområde.

Kilde: altomtaender.dk og tandlaegeforeningen.dk

Har du styr
på bisserne?
vælg den rigtige tandlæge
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efter en flytning. Tænderne er nemlig 
noget nær vores kæreste eje, og de 
skal holde hele livet. En sund tand
hygiejne er samtidig vigtig for vores 
overordnede velvære.

Når du skal finde din nye tandlæge, 
skal du dog være opmærksom på, at 
prisen for den enkelte ydelse ikke er 
alt. Det er vigtigt, at du finder en lokal 
tandlæge, som du kan stole på, og som 
udfører sit arbejde ordentligt.

HVORDAN SKIFTER JEG?
Kontakt den nye tandlæge og aftal et 
eftersyn. I forbindelse med tandlæge
skiftet vil din nye tandlæge indhente 
din journal fra din gamle tandlæge – 
med dit samtykke. Ifølge lovgivningen 
har din tandlæge pligt til at opbevare 

din journal i mindst 10 år efter sidste 
optegnelse. 

ER DU GRØN, GUL ELLER RØD?
Hos tandlægen bliver du inddelt i en 
farvekode for at afgøre, hvor ofte du 
behøver at blive indkaldt. Grøn betyder, 
at du ikke har nogen aktive sygdomme, 
og du vil blive indkaldt med et interval 
på 1224 måneder. 

Gul betyder, at du har en aktiv sygdom, 
som du selv kan være medvirkende til 
at komme til livs ved fx livsstilsændrin
ger. Du vil efter behov blive indkaldt til 
kontrolundersøgelser i løbet af året. 

Rød betyder, at du har en aktiv sygdom, 
som din tandlæge vurderer, at du ikke 
selv kan forbedre. Du vil blive indkaldt 
efter behov – typisk oftere end en gul 
patient – og du kan få tilskud til mere 
end én tandrensning om året.

Din generelle sundhed hænger sammen med et godt
og sundt tandsæt. Sørg derfor for at finde en god tand
læge i dit lokalområde.

Kilde: altomtaender.dk og tandlaegeforeningen.dk

Har du styr
på bisserne?
vælg den rigtige tandlæge

Book din tandlæge online på 
www.clinics.dk I facebook.com/clinics.dk

Faaborg Raadhusgaarden 5  tlf. 62 61 34 02 
Haarby  Bøgevej 1 tlf. 64 73 13 90

Vi hjælper jer og 

mange andre med, at 

holde smilet i topform!

Hilsen - jeres nye tandlæge

I er flyttet til 

Assens kommune 

med et 

SMIL

Velkommen hos tandlægerne i Haarby og Faaborg
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Det er ikke kun tandbørsten, der er et uundværligt redskab 
i kampen mod caries og baktus. Med tandtråd kan du fjerne 
de madrester, som tandbørsten ikke kan nå. Det er derfor 
mindst lige så vigtigt, at du også bruger tandtråd hver dag.

Husk lige  
tandtråden



LÆGE
Det er gratis at skifte læge, hvis det 
sker i forbindelse med en flytning – 
eller hvis din nuværende læge lukker 
sin praksis eller opdeles. Hvis ikke du 
opfylder disse kriterier, koster et læ-
geskift 190 kroner.

FRIT VALG
Du har frihed til at vælge lige præcis 
den praktiserende læge eller klinik, 
som passer dine behov hvor som helst i 
landet. Lægen eller klinikken skal blot 
have åbent for tilgang. Du kan således 
også vælge at beholde den samme 
læge, selv om du er flyttet. Det eneste, 
du skal være opmærksom på, er, at 
hvis du vælger en læge, som er place-
ret mere end 15 km fra din bopæl, ac-
cepterer du, at du ikke kan opsøge en 
anden læge nær din bopæl ved tilfælde 
af ikke-livstruende sygdom.

HJEMMEBESØG
Der gælder også forskellige regler for 
hjemmebesøg afhængig af afstanden 

fra din bopæl til den valgte læge eller 
klinik. Hvis afstanden mellem din bo-
pæl og lægen eller klinikken er mindre 
end 15 km, kan din læge komme på 
hjemmebesøg i tilfælde af sygdom. Er 
afstanden mere end 15 km, skal du ac-
ceptere, at lægen ikke kan komme på 
hjemmebesøg. I kommunerne Køben-
havn, Frederiksberg, Tårnby og Dragør 
er grænsen for afstanden 5 km. Hvis 
der ikke findes nogen praktiserende 
læge eller klinik med åbent for tilgang, 
der ligger mindre end 15 km fra din 
bopæl – eller 5 km hvis du bor i Kø-
benhavn, Frederiksberg, Tårnby eller 
Dragør Kommune – stiller regionen sy-
gebesøgstilbud eller en transportord-
ning til rådighed.

ELEKTRONISK ELLER BORGERSERVICE
Du kan skifte læge elektronisk på bor-
ger.dk for dine børn, indtil de fylder 15. 
Når dine børn fylder 15 år, skal de selv 
vælge læge elektronisk på borger.dk  
eller hos kommunens borgerservice.

Sådan vælger du På hjemmesiden 
borger.dk kan du se 

en oversigt over, hvilke 
praktiserende læger du 
kan vælge i dit område: 
www.borger.dk/Sider/

Valg-af-laege.aspx

Kilde: sundhed.dk 

Du kan skifte læge på to måder: Elektronisk via borger.dk
eller ved at kontakte kommunens borgerservicecenter. 
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Besøg vores webshop 
og få 20% på alle 
produkter!

 

 

 

Skanderborgvej 232, 8260 Viby J   +45 73 33 13 52         info@homesupply.dk

 

*Rabatten kan ikke kombineres med andre tilbud

Brug koden Flyt18
Gælder hele 2018*
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www.assensforsyning.dk

Find information om

affald, vand og spilde-

vand og om dine 

muligheder for selv-

betjening på

Flytteguiden er nytilmeldt 
DMO – Danske Mediers Oplagskontrol

Fra og med hæftets udgivelsesdato december 2017 kan
fordelene i annoncerne benyttes i 12 mdr.

Udgives af:
nord advertising
Skanderborgvej 232, 2
8260 Viby J

Produktion:
nord advertising 
(id: 7864) Vi tager 
forbehold for trykfejl
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Kim Blom
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Flytteguiden sendes til adresser, som for nylig har fået nye ejere, eller er 
sat til salg. Og i enkelte tilfælde til adresser med et sommerhus tilknyttet 
omdelingsområdet. 
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kan det enten skyldes en fejl ved omdelingen eller i segmenteringsprocessen. 
Vi respekterer selvfølgelig Markedsføringsloven, som dikterer, at denne type 
udsendelse skal respektere ”Robinsonlisten” men ikke ”Nej tak til reklamer”.


