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     September 2014 

 
Vedligeholdelsesreglement for Afdeling Skovbakken 

Arresø Boligselskab i Frederiksværk 
Model A – normalistandsættelse 
 
A – ordningen kort fortalt   
I Generelt 

II Overtagelse af boligen ved indflytning 
III Vedligeholdelse i boperioden  

 Udlejers vedligeholdelsespligt 
 Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt  stand. 

 Udlejer vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning  
 af ruder, vandhaner, elafbrydere, wc-kummer, håndvaske, 
 køkkenvaske, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner, tørretumblere, der er 

 installeret af udlejer eller af en lejer som led i dennes råderet    
IV ved fraflytning  

 Ekstraordinær rengøring:  
 Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af inventar, 
 sanitetsgenstande m.v. betragtes det også som misligholdelse. 

 

 V    Særlig udvendig vedligeholdelse   

 
Punkt 1. Haven vedligeholdes af Lejer, så den fremtræder pæn velvedligeholdt.  

Hække må max. være 1.8 m høje, på hjørnegrunde skal der tages hensyn til 

oversigtsforholdene. Træer og buske i haven skal beskæres så de ikke er til gene 

naboerne. 

 

Punkt 2. Udlejer klipper den udvendige side af hækken, Lejer den indvendige. 

I Skovbakkens afsnit A+B+C+D+F+G er det tilladt at opsætte et hegn på 

terrassen mellem haverne. Lejer skal selv stå for vedligeholdelsen af disse hegn. 

De må max. Være 1,8 meter høje. 

 

Punkt 3. Udlejer har vedligeholdelsespligten i afsnit C+D af de plankeværker, der er opsat 

vinkelret på bygningen ved indgangsdøren. De må max. være 1,8 meter høje og 

max 3 meter i længden mod vej, (Egevej, Birkevej og Nøddesti).  

Lejer skal selv overfladebehandle disse plankeværker. Træbeskyttelse udleveres 

ved henvendelse til ejendomskontoret. 

Andre plankeværker der er opsat af udlejer på Skovbakken vedligeholdes af 

udlejer. 

 

Punkt 4. Lejere i rækkehusene. Såfremt der er opsat udestue, terrasseoverdækning, 

carport, garage, skure og lignende, vedligeholdes disse af lejer. Farver på de 

førnævnte skal altid være den af afdelingsbestyrelsen/lokalplanens godkendte 

farve.   

Ved misligholdelse af ovenstående, kan boligselskabet forlange disse nedtaget. 

Øvrige garager vedligeholdes af Udlejer. 

 

Punkt 5. Udlejer vedligeholder de malede overflader på indgangsdøre og vinduer. 
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Punkt 6. Udlejer udfører glatførebekæmpelse på veje, stier og fortove. 

Lejere i rækkehusene renholder og udfører glatførebekæmpelse fra fortov til og 

omkring de på grunden opstillede affaldsbeholdere. 

 

Punkt 7. Ved fraflytning afleveres haven velvedligeholdt.   

 

Punkt 8. Lejere i rækkehusene anskaffer og vedligeholder selv postkassen (vedtaget på 

afdelingsmødet i 2011)   

   

VI Særlige regler for indvendig vedligeholdelse  

 
Punkt 1. Stuer, værelser og entre. Vægbehandling 
 På vægge i stuer/værelser/entre, hvor der er opsat Rutex savsmuldstapet) 

behandles der med akrylplastmaling som Flutex 5 eller tilsvarende kvalitetsmaling 
på vandbase. 

 Malerbehandling af Rutex: Afvaskning, udspartling, afslibning og 

 pletgrunding. Overfladebehandles med akrylplastmaling.  
 I de lejligheder hvor der har været fugtproblemer på ydervægge, vil  disse 

fremover være uden tapet, men skal i stedet for sandspartles og derefter males 
med akrylplastmaling på vandbase.   

 I afd. A vil der efter renovering ikke være opsat Rutex /savsmuldstapet 

 men filt, som males med akrylplastmaling på vandbase. 
 På vægge i stuer/værelser/entre er det også tilladt at opsætte 

 glasvævstapet, som overfladebehandles med akrylplastmaling. 
 Opsætning af glasvæv: Vægge spartles til en jævn og glat overflade inden 

opsætning foretages, herefter overfladebehandles med akrylplastmaling som 
Flutex 5 eller tilsvarende kvalitets maling. 

 Der må ikke benyttes strukturmaling, hessian eller lign. 

 
Punkt 2. Loftsbehandling.  

 Afvaskning, udspartling med sandspartelmasse, pletgrunding og maling med 
akrylplastmaling som Flutex 5  

 

Punkt 3. Køkken: Vægbehandling. 
 Hvor der ikke er fliser over komfur og køkkenvask er væggene behandlet med 

Dæksoplast 25 vådrumsmaling. Der må kun vedligeholdes med denne 
malingstype. 

 Ellers som punkt 1. 

 
Punkt 4.  Loftsbehandling i køkken  

 Som punkt 2.   
 Køkken: Hårde hvidevarer: 
 På afdelingsmødet i 2011 blev det besluttet at udlejer ikke længere 

 vedligeholder hårde hvidevarer. Hvis der er opsat en emhætte i køkkenet 
 vedligeholdes også denne af lejer. 

 
Punkt 5. Badeværelse, wc.  
 Vægge med eller uden fliser er behandlet med Dæksoplast 25 

 vådrumsmaling.    
 

Punkt 6. Loftsbehandling badeværelse og wc.  
 Lofterne er behandlet med Dæksoplast 25 
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Punkt 7. Træværk.  
 Træværk er behandlet med akrylplastmaling svarende til interiør 50 på 

 vandbasis. 
 Behandling af malede overflader: Afvaskning, slibning, udspartling med 

 akrylmasse, slibning, grunding og maling med akrylplastmaling interiør 50 
 på vandbasis. 
 

Punkt 8. Gulve.  
 Gulve er overfladebehandlet med lak.  

 Behandling af lakerede gulve: Afvaskning, afrensning/afslibning og 2 gange lak 
inkl. mellemslibning.  

 Det er også tilladt at anvende lud/sæbe eller oliebehandling af   

 fyrretræsgulve.  
 Parketgulve må kun overflade behandles med lak. 

 
 
Punkt 9. Vinduer.  

 Vinduer af plast fremtræder i farven hvid og kan ikke   
 malerbehandles. 

 Behandling af plastvinduer: Almindelig rengøring og afvaskning.  
 Der må ikke bores huller i plastvinduerne.  

 Vinduer af træ vedligeholdes udvendigt af udlejer. 
 Vinduer af træ vedligeholdes indvendigt af lejer med akrylplastmaling svarende til 

interiør 50 på vandbasis. 

 Behandling af malede overflader se under punkt 7. 
 

Punkt 10. Inventar.  
 Ældre Køkkenelementer og låger behandles som træværk punkt 7. 
 Køkkenelementer med PVC behandlede overflader kræver  ingen 

 overfladebehandling udover almindelig rengøring med universal 
 rengøringsmiddel. 

 
Punkt 11. Kælder.  
 I kældre vedligeholdes kun tekniske installationer, vand og 

 elinstallationer af udlejer. 
 

Punkt 12. Loftsrum.  
 Loftsrum over boligen må ikke benyttes til opbevaring.     
  

VII Standard for boligernes vedligeholdelsesstand ved overtagelse 
 ingen ændring 
 


