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Ejerlejlighedsforeningen 
 

Lyngborghave 48-52 • 3460 Birkerød 
 
 
 
Til beboere og medlemmer 
 
Siden forsommeren 1972 har vi i ejerlejlighedsforeningen Lyngborghave 48-52 været uden lønnet 
vicevært, revisor og administrator. 
I 2017 hyrede foreningen en ejendomsadministrator til at varetage de administrative opgaver. 
Viceværtsopgaverne håndteres stadigvæk af beboerne, der ligesom bestyrelsen og revisorerne 
arbejder frivilligt. 
 
Denne driftsform giver naturligt en økonomisk besparelse for de enkelte ejere, men kræver på den 
anden side en aktiv indsats i de daglige opgaver fra alle beboere. 
Desuden står det også frit for enhver beboer at passe et haveareal, som bestyrelsen vil henvise til. 
 
På beboermøder og generalforsamlinger er der i årenes løb truffet beslutninger, dels til afklaring af 
praktiske ting i hverdagen, dels for at få uddybet og eventuelt suppleret visse af bestemmelserne i de 
for ejendommen tinglyste vedtægter. 
 
Adskillige af disse beslutninger er af ældre dato og kan således endog stå svagt i erindringen hos 
beboere, der er gamle i gårde. Derfor har bestyrelsen fundet det formålstjenligt at udarbejde denne 
Beboerhåndbog, der udover disse beslutninger indeholder praktiske oplysninger. 
 
Bestyrelsen forudsætter, at Beboerhåndbogen vil følge den enkelte lejlighed og at beboerne selv 
henter den seneste udgave fra foreningens hjemmeside. 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 

 
 
 

Ajourført oktober2020 
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1.0 EJENDOMMENS ADMINISTRATION 
 

1.1 Vedtægter 

De tinglyste vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Lyngborghave 48-52 kan forefindes på 
ejerforeningens hjemmeside og www.tinglysning.dk. 
 

1.2 Fællesudgifter 

De i vedtægternes §2 nævnte ydelser til dækning af fællesudgifter (herunder a conto varmeudgifter og 
Kabel-TV) betales via Betalingsservice i form af månedlige a conto beløb fastsat af bestyrelsen. 
 
A conto beløbene fremgår af det forud for regnskabsåret fremlagte budget og ændres efter behov ved 
beslutning på den Ekstraordinære Generalforsamling i december.  
 

1.3 Beboermøder 

Efter behov afholdes beboermøder, som omhandler forslag fra beboere eller forhold, som bestyrelsen 
- uanset dens bemyndigelse iflg. vedtægterne - har ønsket at drøfte blandt foreningens medlemmer. 
 

1.4 Ejerlejlighedernes Landsforening 

Det blev på generalforsamlingen den 03.02.1974 - efter forslag fra bestyrelsen - vedtaget, at 
”Ejerlejlighedsforeningen Lyngborghave 48-52" skulle tilmeldes ovennævnte forening. 
Landsforeningen (ejl.dk) yder over for medlemmerne gratis juridisk bistand og har ofte lettet 
bestyrelsens arbejde med råd og vejledning i flere tvivlsspørgsmål. 
 
For medlemskabet betales et mindre kontingent, som er indregnet i fællesudgifterne. 
Bestyrelsens formand modtager bladet "Ejendom".  
 

1.5 Bestyrelsens sammensætning samt revisorer 

Efter de foretagne valg på generalforsamlingen 10. august 2020 og bestyrelsens konstituering er 
bestyrelsen p.t. sammensat således: 
 

Formand Mads Clausen 48, 1 MF 
Næstformand  Ernest Ken Mayer 50, 2 TH 
Kasserer  Lilly Kristoffersen  52, 1 MF 
Bestyrelsesmedlem Irene Harder  48, 1 TH 
Bestyrelsesmedlem Michael Sørensen 52, 2 TV  
1. Suppleant Ketty Rothmann 48, 2 TH  
2. Suppleant Inger-Manon Krarup 52, 1 TH  
 
Revisorer Michael Ryding   
  Helene Eskerod 52, 2 TH 
Revisoruppleant Svitlana Makedon 52, 2 TV 
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Henvendelser til bestyrelsen bedes ske skriftligt, enten per mail formandenlyngborghave4852@live.dk 
eller per brev til Formanden. 
 
Bestyrelsen holder normalt møde en gang om måneden. 
Referat fra disse møder kan læses på Foreningens hjemmeside fra 2018: http://lyngbh48-52.dk og 
ellers kan de tidligere referater findes hos Formanden. 
 

1.6 Ejendomsadministrator 

Per 1. januar 2020 indgik vi aftale med Advokatfirmaet Virum Torv Advokaterom administration af 
følgende: 
Ejendommens generelle administration, regninger, budgetudarbejdelse, beboerhenvendelser og salg 
af lejligheder. 

Virum Torv Advokater/ Birkerød Advokater 

Frederiksdalsvej 70 

2830 Virum 

Tlf.: 4585 6402 

E-mail: virum@virumtorvadvokater.dk 

www.virumtorvadvokater  

 1.7 Festudvalg 

Til at planlægge og forestå gennemførelse af beboerfester samt til at stå for forplejningen på 
arbejdsdagene vælges på beboermøde/generalforsamling et festudvalg. 
 
Festudvalget består p.t. af: 

Svitlana Makedon 52, 2 TV 
Michael Sørensen 52, 2 TV 
Lilly Kristoffersen  52, 1 MF 

2.0 FORSIKRINGER 

2.1 Generelt 

Foreningens police er vedlagt separat og kan findes på foreningens hjemmeside. 
 
I skadestilfælde bedes henvendelse rettet til Administrator. 

2.2 Glasforsikring 

På et beboermøde den 24.10.1979 blev det besluttet, at ejendommens glasforsikring skulle opsiges, og 
at foreningen i stedet skulle være selvforsikrende. Bestyrelsen blev samtidig bemyndiget til at 
fastsætte de nærmere regler for administration af selvforsikringsordningen. 
 
Bestyrelsen har herefter vedtaget, at foreningens ansvar træder i kraft, såfremt glasskader ikke kan 
dækkes af beboernes egne forsikringer (normalt ansvarsforsikringer, familieforsikringer og lign.) eller 
andres forsikringer. 
 
Udover egentlige glasskader er foreningen selvforsikret overfor punkterede ruder. 
 

mailto:formandenlyngborghave4852@live.dk
http://lyngbh48-52.dk/
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Foreningen betaler for fornyelse eller renovering af punkterede ruder, i det omfang punkteringen efter 
bestyrelsens vurdering medfører væsentlige gener. 
 
Følgeskader, såsom malerarbejde, dækkes af den enkelte lejlighedsejer. 

3.0 EJENDOMMENS DRIFT 
 

3.1 Viceværtordning 

I slutningen af 1971 og begyndelsen af 1972 opstod der i ejendommen så stor utilfredshed med 
viceværtens manglende udførelse af sine opgaver, at beboerne enedes om at opsige ham i april 1972. 
 
Endvidere enedes man om - i en forsøgsperiode - at udføre viceværtopgaverne ved en frivillig ulønnet 
indsats fra beboerne. 
 
Samtidig vedtog man, at en del af den herved sparede viceværtløn skulle bruges til forskellige 
forbedringer af ejendommen. 
 
Forsøgsperioden faldt ualmindelig godt ud og ordningen fungerer stadig. 
 
Af forbedringer og nyanskaffelser, som viceværtpengene har givet, kan bla. nævnes legeplads (nu 
nedlagt), hobbyrum, festlokale, beplantning, fliser i vaskekælder og diverse maskiner. 
 
Dette indebærer som nævnt, at ejerne selv udfører det praktiske arbejde, der skal udføres for at 
ejendommen kan fungere. 
 
På omstående "Arbejdsopgave" vises hvem der p.t. er ansvarshavende for de enkelte faste 
arbejdsopgaver. Dette skal dog ikke forhindre andre i at gøre en yderligere indsats, hvis det findes 
tiltrængt! 
 
Arbejdsfordelingen ændres efter behov, f.eks. ved ønske fra nye beboere om tildeling af 
arbejdsopgaver. 
 
Henvendelse herom kan ske til et af bestyrelsens medlemmer, der så koordinerer ønskerne. 
 
Arbejdsopgaven "snerydning" er ikke fordelt og må derfor selv varetages af beboerne. 
I tilfælde af snefald forventes det, at hjemmeværende beboere ved fælles hjælp, foretager den 
nødvendige rydning og saltning. Sne bør ryddes fra trapperne og over til affaldscontainerne af 
beboerne inden kl. 7 om morgenen. 
 
Der er dog truffet aftale med naboejendommen om, at deres vicevært samtidig med egen rydning 
også rydder vores fortov med deres minitraktor. 
 
Bestyrelsen indgik i 2018 aftale med Birkerød Entreprenøren Aps. til snerydning af indkørslen, 
kørebanen og P-pladserne i den udstrækning de er tilgængelige. 
 

På Generalforsamling af 20.03.2018, blev det besluttet at beboerne selv renholder og luger ukrudt på 
fortovet ud for egen parkeringsplads og hen til stensætning/mur. 
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 ARBEJDSOPGAVE ANSVARLIG 

1, 2 Hjørnebed og hegn mod Lyngborghave beskæring mv Arbejdsdage 

4, 32, 35, 36 Al hækklipning Købes udefra 

3 Randbeplantning om forsænket haveareal  Inge Vinten 

5 Bed langs ejendommen fra gavl til opgang 48 Hanne Christiansen 
6 Bed langs ejendommen fra opgang 48 til opgang 50 Svitlana Makedon 

7 Bed langs ejendommen fra opgang 50 til opgang 52 Svitlana Makedon 
8 Bed langs ejendommen fra opgang 52 til naboejendommen Tobias og Lykke 
10-13 P-plads kanter Alle 

14 Bed mod Birkerød Parkvej del 1 Ketty Rothmann 

15 Bed mod Birkerød Parkvej del 2 Gynna Dalsberg 

16 Bed mod Birkerød Parkvej del 3 vakant 

17 Bed mod Birkerød Parkvej del 4 vakant 
17 Bed i skel mod naboejendom vakant 
18, 19 Græsplænen slåning, kantslåning, ukrudt, kalk og gødning Ketty Rothmann 

20 Haveaffaldscontainere stilles frem til tømning Ketty Rothmann 

20 Ukrudtsfjerning ”legepladsen”   David Andresen 

21 ”Køkkenhave” 2/3 Ketty Rothmann 

21 ”Køkkenhave” 1/3 Ketty Rothmann 

22, 23 Feje fortovet rundt om ejendommen *) Alle 

 Kældergange fejning Michael Sørensen 

24 Feje vej- og P-areal fra opg 50 til opg 52 Inger-Manon Krarup 
24 Feje vej- og P-areal fra opgang 50 til svinget Ketty Rothmann 

25, 33 Feje vej- og P-areal fra svinget til udkørsel Ernest Ken Mayer 
26 Festlokale; rengøring  Brugerne og arbejdsdage 

26 Festlokale; udlevering af nøgle og kontrol af rengøring Michael Sørensen 

27 Fyrrum; tilsyn/omstilling/rengøring Bestyrelsen 

27 Fyrrum: udslamning af varmtvandsbeholder Mads Clausen 

27 Fyrrum; aflæsning af ejendommens forbrug af el, vand og varme Mads Clausen 

29 Vedligeholdelse af havemaskiner Magnus Skindbjerg 

28 Vaskekælderen: rengøring Inger-Manon Krarup 

28 Vaskekælder: vedligeholdelse af maskiner Mads Clausen 

29 Cykelkælder Arbejdsdage 

30 Hobbyrum Brugerne og arbejdsdage 

31 Materialerum/trælager Arbejdsdage 

31 Opbevaringsrum Brugerne og arbejdsdage 

34 Hjørnebed i svinget vakant 

37 Feje kældertrappen ved opgang 52 Inger-Manon Krarup 
37 Feje kældertrappen ved opgang 48 Hanne Christiansen 

 Trappevask opgang 48-52 Opgangenes beboere 

  
Salg af poletter til vaskemaskiner 

Mads Clausen, 48, 1 MF 
Allis Nielsen, 50, ST TV 
Svitlana Makedon 52, 2 TV 

 Skift af lyskilder i opgang 48 og 52, samt i 6 gadelygter Mads Clausen 

 Skift af lyskilder i opgang 50 Jan Jørgensen 

 Navneskilte på lejlighedsdøre og postkasser Jan Jørgensen, 50, ST MF 

 Rundvisning i ejendommen  Ketty Rothmann, 48, 2 TH 

 Checke tagpap og rense tagrender Arbejdsdage 

 Beboerhåndbogen Ernest Ken Mayer 

 Indkøb til foreningen Mads Clausen 

 Juleøl til Lyngbos vicevært (2 x 30) og renovationsfolk (1 x 30) Bestyrelsen 

*)Til Generalforsamling 2018 blev det besluttet at alle beboere selv renholder fortovet foran egen P-plads. 
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3.2 Udvendig facade 

Vedtægterne for ejerlejlighedsforeningen indeholder i § 5 bestemmelserne for den udvendige 
vedligeholdelse. 
 
På henholdsvis beboermøder og de årlige generalforsamlinger samt bestyrelsesmøder er der truffet 
afgørelser, der giver en nærmere afgrænsning af disse bestemmelser jf. nedenstående: 
 
Maling 
Følgende er det ikke tilladt at male: 
 

1. Altanforside 

2. Altanernes sidevægge (mursten) 

3. Altangelænderet 

Følgende må males efter indhentet tilladelse og godkendelse af farve hos bestyrelsen: 
 

1. Altanloft 

2. Eternitplader under vinduer i kælderlejlighed. 
 
Markiser 

Markiser må kun opsættes efter forud at være godkendt af bestyrelsen, idet der på beboermøde den 
24.5.1975, hvor spørgsmålet blev diskuteret, var enighed om, at eventuelle markiser måtte sikres at 
være af ensartet system og i afstemte farver.  
 
Beplantning 

Planter på altanerne - ud over i altankasserne - må kun forekomme i en udstrækning, der ikke ændrer 
ejendommens facade. 
 
Det vil sige, at planter beregnet til at vokse op ad muren inde på altanen skal holdes i ave, så de ikke 
vokser ud over altanen. 
 
Endvidere henstilles det, at der til sådanne planter opsættes et stativ, de kan vokse op ad, så muren 
ikke beskadiges. 
 

3.3 Affald 

Efter beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling i oktober 1996 og den opnåede tilladelse 
fra kommunen blev affaldsskakterne 09.04.1997 lukket og erstattet af 2 stk. 800 l containere. 
 
Vort affaldssystem er derfor fra 10.04.1997 således: 
 
Det, der MÅ lægges i de 2 grønne affaldscontainere er: Husholdningsaffald. 
 
11. oktober 2019 modtog vi nye affaldscontainere til sortering af følgende affald:  

 Aviser, blade, reklamer 

 Glas og flasker 

 Plast 

 Pap 
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 Metal 
 
Batterier bedes lagt i dertil opstillet "bøtte" i affaldsrummet. 
 
Storskrald (kasseret bohave, hvidevarer, cykler o lign., pap, mindre mængder brændbart 
bygningsaffald) skal køres på genbrugspladsen eller til genbrugs-/loppemarkedsindsamlinger eller 
kommunens ordning for afhentning af storskrald.  
Oplysning om, hvordan man bestiller afhentning af storskrald, og hvornår det afhentes, findes på 
kommunens hjemmeside. 
Det er den enkelte, der har behov for at få noget hentet, der selv bestiller afhentningen. 
For at andre evt. kan få glæde af det, opfordres man til at sætte en seddel på opslagstavlen, når man 
har bestilt afhentning. 
 
Storskraldet placeres ved gavlen på P-plads nr. 19 tidligst én uge før afhentning. Se også 
afhentningsdatoer i kalenderen på hjemmesiden. 
 
Det er en forudsætning for kommunens tilladelse til skaktlukning, at evt. ældre og/eller handicappede, 
der ikke selv kan nedbære affaldet, skal have hjælp fra andre beboere, så der ikke opstår problemer. 
Bestyrelsen håber og tror, at I selv kan finde ud af det, hvis det skulle blive aktuelt og vil derfor ikke 
blande sig uden kraftig opfordring. 
 
Haveaffald. Haveaffald fra ejerlejlighedsforeningen kan lægges i de to 140 l grønne containere der er 
placeret på ”legepladsen”. Containerne tømmes hver fredag i perioden 1. april til 30. november. 
Der må ikke smides jord eller uorganiske materialer ud i disse. 
 

4.0 FÆLLESRUM 
 

4.1 Vaskekælder 

I vaskekælderen er opstillet 2 vaskemaskiner, en strygerulle, en tørretumbler, samt ophængte 
tørresnore. 
 
Instruktionshæfter til maskinerne hænger på opslagstavlen. 
 
Vaskekælderen må kun benyttes mellem kl. 07.00 - 22.00, søn- og helligdage dog mellem 
kl. 08.00 - 22.00. 
 
Betaling 

Vaskemaskiner og tørretumbler benyttes vha. poletter, som købes hos Poletsælgerne (se 
Arbejdsopgavelisten). 
Pris for poletterne fastsættes løbende af bestyrelsen i overensstemmelse med målsætningen for 
vaskekælderens økonomi. Pt. er prisen 15 kr per polet. 

Strygerullen er gratis at benytte. 
 
Ved eventuelle problemer med maskinerne bedes henvendelse rettet til Mads Clausen, 48, 1 MF. 
 
 

Rengøring 
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Ved endt benyttelse bedes vaskemaskinerne aftørret og sæbeskålene rengjort. 
 
Tørretumblerens filterskuffe renses efter brug. 
 
Det henstilles, at tøj, der tørres på snorene, nedtages hurtigst muligt og seneste efter 2 dage. 
 
Økonomi 

Det er på beboermøde vedtaget, at vaskekælderen økonomisk skal hvile i sig selv. 
Dvs. at vaskepengene bruges til betaling af strømforbrug, samt vedligeholdelse og afskrivning af 
maskinerne. 
 

4.2 Festlokale 

I kælderen ved nr. 52 findes festlokalet. Det står til disposition for ejendommens beboere og 
reserveres ved i god tid at opsætte en seddel på opslagstavlerne i opgangene med oplysning om dato 
for benyttelse og lejlighedsnummer eller navn. 
 
Efter beslutning på et beboermøde udlånes/udlejes lokalet ikke til personer, som ikke er beboere i 
ejendommen. 
 
Ved benyttelse af festlokalet bedes følgende HUSORDEN fulgt: 
 
Adgang: 

Nøgler til lokalet og serviceskabene lånes af Michael Sørensen, 52, 2 TV 
 
Rengøring: 

Efter brug skal der ryddes op og gøres rent. Gulvet må kun vaskes i brun sæbe eller sæbespåner. 
Der må ikke bruges sulfo eller salmiakholdige midler. Evt sæberester fjernes med eddikevand. 
 
Rengøringen omfatter også toilettet og ovnen, samt forgang og trappe ned til festlokalet. 
 
Musik: Der må kun benyttes det installerede musikanlæg, der er indrettet således, at det ikke kan 
spille for højt. 
 
Service: Der forefindes service til ca. 25 personer (flade, dybe og dessert tallerkener, glas, knive, gafler, 
skeer og teskeer). 
 
Ro og orden: Der skal tages alt muligt hensyn til opgangens beboere. Deltagerne skal opholde sig i 
festlokalet og ikke på trappen eller ude foran ejendommen. 
 
Ophængning: Ophængning af plakater, serpentiner, pynt mv. må kun foretages på den dertil 
beregnede liste. 
 
Er nogen så uheldig, at beskadige inventar el. lign. bedes vedkommende underrette bestyrelsen 
herom. 
 
I lokalet findes iøvrigt borde og stole, som kan lånes op i lejlighederne. For en ordens skyld anbringes 
en seddel i lokalet med oplysning om, hvem der har lånt borde og stole og i hvilket antal. 
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Lokalet benyttes iøvrigt til ejendommens fælles aktiviteter f.eks. beboermøder, generalforsamlinger og 
beboerfester. 
 

4.3 Hobbykælder 

I kælderen nr. 48 findes en hobbykælder, som står til fri rådighed for ejendommens beboere. 
 
Hobbykælderen indeholder et udvalg af værktøj mv. til brug ved reparationer og hobbyaktiviteter. 
 
Brugerne skal rydde op og gøre rent efter sig efter benyttelse hver gang. 
 
Værktøjet kan lånes op i lejligheden mod at placere en seddel på sømmet til det lånte med oplysning 
om navn og dato. 
 
Værktøjet repræsenterer en værdi for ejendommen og stilles under brugernes beskyttelse. 
Husk således altid at låse døren efter endt benyttelse (systemnøgle til kælderdør passer). 
 
Herudover ejer ejendommen 1 slagboremaskiner (med bor), 2 rørtænger, 2 mejsler, 1 tandspartel, 
1 beskærersaks, skruetrækker- og topnøglesæt , som af sikkerhedsmæssige grunde er låst inde, men 
som udlånes til "ejerne" ved henvendelse til: 
 
Mads Clausen 48, 1. MF 

Jan Jørgensen 50, ST MF 

Inger-Manon Krarup 52, 1.  TH 

 

4.4 Materialerum 

I kælderen til venstre for hobbyrummet opbevares brædder, lister, skabsdøre, rør og lign., som er til fri 
afbenyttelse for alle ejere. 
 
Materialer, som ikke må anvendes frit af alle, må ikke anbringes i materialerummet, men henvises til 
egne kælderrum eller "opbevaringsrummet". 
 

4.5 Opbevaringsrum 

I det uudnyttede kælderareal bag hobbykælderen kan henstilles bohave til midlertidig opbevaring. 
 
Alle effekter bedes forsynet med tydeligt navn og lejlighedsnummer, således at bestyrelsen ved 
lejlighedsvise nødvendige oprydninger kan se, hvorvidt effekterne tilhører nuværende beboere. 
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5.0 PARKERING 

5.1 Biler m. v. 

Hver lejlighed råder over én parkeringsplads påført lejlighedens nummer. Overfor den sydlige gavl er 
der markerede pladser til gæsteparkering og det henstilles, at gæster henvises hertil, så de 
nummererede pladser altid er ledige til ejerne. 
 
På de nummererede pladser må kun parkeres personbiler. Det er tilladt beboerne at bytte 
parkeringspladser efter indbyrdes aftaler. 
 
Parkering af biler med en total vægt over 3.500 kg. må ikke finde sted på ejendommen, ligesom 
campingvogne ikke må henstilles på ejendommen i tiden 1/10 – 1/4.  

I perioden 1/4 – 1/10 må campingvogne endvidere ikke henstå på ejendommen i mere end 3 døgn ad 
gangen. I en nødsituation kan man ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen søge om kortere tids 
dispensation fra denne regel. 
 
Det er ikke tilladt at henstille biler uden nummerplader på ejendommen. 
 
Det er ej heller tilladt at henstille trailere, påhængskøretøjer, traktorer eller andre motorredskaber på 
ejendommen. 
Man kan på Rudersdal kommunes hjemmeside finde oversigt over pladser til langtidsparkering af store 
køretøjer og påhængskøretøjer. 

 

5.2 Cykler 

Parkering af cykler finder sted enten i kælderen med nedgang ved nr 48 eller i de udendørs i stativer. 
Det henstilles, at cykler, der sjældent benyttes, anbringes i kælderen, således at de udendørs stativer 
er ledige til cykler, der benyttes dagligt. 
 

5.3 Barnevogne, klapvogne mv. 

I kælderen ved nr. 48 findes - bag cykelkælderen - et rum til barnevogne, klapvogne, legevogne mv. 
 
Det henstilles, at disse køretøjer anbringes i dette rum og ikke i opgangene. 

6.0 PRAKTISKE OPLYSNINGER 

6.1 Nøgleordning 

Der er på beboermøde udtrykt ønske om og opnået flertal for at oprette en nøgleordning, som 
fungerer på følgende måde: 
 
I særligt aflåst skab findes ekstra nøgler til hver lejlighed. Nøgler til skabet opbevares hos 3 udvalgte 
beboere 
 
Mads Clausen 48 1. MF 

Jan Jørgensen 50 ST. MF 
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Inger-Manon Krarup  52 1. TH 

 
Er en beboere låst ude ved et uheld, kan der der rettes henvendelse til en af ovenstående. 
 

6.2 Håndværkere 

Tilkaldelse af håndværkere til udførelse af arbejde vedr. fællesinstallationer må kun ske efter aftale 
med bestyrelsen, medmindre der foreligger en akut nødsituation. 
 

6.3 Ekstra installationer i egne kælderrum 

Tilladelse til ekstra installationer (frysere og lign.) i egne kælderrum (hvor strømforbrug belastes 
fællesmåler) kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.  
 
Tilladelse gives kun på betingelse af, at strømforbruget betales til foreningen, med et af bestyrelsen 
fastsat årligt beløb, som anslås på grundlag af Ørsteds gennemsnitsberegninger. 
 

6.4 Sikringsrum 

I kælderen ved nr. 48 findes - som tidligere nævnt - cykelkælderen. 
Denne, med tilhørende mindre rum, er af myndighederne godkendt til sikringsrum og er afmærket 
som sådant. 
 

6.5 Udvendig stikkontakt og vandhane 

På venstre side af indgangen til nr. 52 er placeret en stikkontakt og en vandhane. 
Der er desuden ophængt en fordelerdåse over døren til cykelkælderen.  
 

6.6 Ejerskifte 

I overensstemmelse med vedtægternes § 2 henligger der i ejerforeningen Ejerpantebreve tinglyst for 
5.000 kr i hver lejlighed (efter beslutning på generalforsamling 24.02.1996 ændres beløb ved ejerskifte 
til 20.000 kr) til sikkerhed for ethvert krav ejerforeningen måtte få mod den enkelte lejlighed. 
 
En kopi af det nye tinglyste pantebrev skal ved ejerskifte gives til foreningens Formand. 
 
Der gøres opmærksom på, at ejerforeningen ved regnskabsafslutninger over fællesudgifter (herunder 
varmeudgift) afregner over for de medlemmer, som foreningen har på afregningstidspunktet. 
Ved ejerskifte må sælger og køber derfor selv tage højde for eventuelle reguleringer af deres indbyrdes 
forhold. 
 

6.7 Rensning af badeværelsesafløb 

Det har vist sig, at manglende rensning af gulvafløbet i badeværelserne kan medføre nedsivning af 
vand til underliggende lejligheder og dermed beskadigelse af disses lofter. 
Det henstilles derfor, at gulvafløbet i badeværelset jævnligt renses for sæbeslam mv. 
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6.8 Jordforbindelser for elinstallationer 

Pr. 1. juli 2008 har Sikkerhedsstyrelsen stillet krav om HFI- eller HPFI-afbryder i alle eksisterende 
boliginstallationer. Boliginstallationer defineres som installationer i bygninger, der bruges til beboelse 
eller boliglignende formål. Alle almindelige stikkontakter med mærkestrøm til og med 16 A (= sikringer 
på maks. 16 A) og andre tilslutningssteder i faste installationer med overstrømsbeskyttelse op til og 
med 20 A skal være omfattet af beskyttelse med en HFI- eller HPFI-afbryder til supplerende 
beskyttelse. Det betyder, at en eksisterende HFI-afbryder vil opfylde kravet, mens der skal installeres 
en HPFI-afbryder, hvis der ikke i forvejen er en fejlstrømsafbryder. 
 
Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, 621.1: 
”Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og 
mangler afhjælpe snarest muligt samt foranledige, at der hurtigst muligt træffes foranstaltninger for at 
hindre, at fejl eller mangler kan foranledige fare for personer, husdyr eller ejendom.” 
 

6.9 Husorden 

Iflg. Vedtægternes § 10 skal den for almindelige lejemål gældende husorden også respekteres for 
ejerlejligheder. 
 
I forbindelse hermed er det gentagne gange på beboermøde/generalforsamling henstillet, at støjende 
adfærd (specielt boren, hamren og lign.) undlades efter kl 19.30 
 

6.10 Ventilationsanlæggets køretider 

Efter beslutning på generalforsamling er køretiderne for ejendommens ventilationsanlæg følgende: 
 
Hverdage:  kl. 06.30 - 10.00 og 17.00 - 20.00 
Lørdage/søndage: kl. 07.30 - 09.30, 11.00 - 13.00 og 17.00 - 20.00 
 

6.11 Regler for opsætning af emhætter 

Ifølge "Bygningsreglementet" og DS 447 "Dansk Ingeniørforenings norm for ventilationsanlæg" er det 
ikke tilladt at installere motordrevne emhætter med forbindelse til mekaniske udsugningsanlæg (som 
det vi har i ejendommen), fordi anlæggets påbudte trykfald derved ændres, og andre tilkoblede 
lejligheder påføres lugtgener. 
 
Det er heller ikke tilladt i etageejendomme at bortlede luft fra ventilationsanlæg (herunder emhætter) 
via ejendommens ydermur. 
 
Det kan på den baggrund klonkluderes, at eneste lovlige muligheder for opsætning af emhætter er: 
1) Emhætte uden motor tilsluttet ejendommens mekaniske udsugningsanlæg eller 
2) Emhætte med motor uden forbindelse med ejendommens anlæg eller ydermur, men i stedet 
indrettet til recirkulation. 
 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25862
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6.12 Nøgler til kælderdøre  

Der er uddelt 3 systemnøgler til hver lejlighed til disse døre. 
Ved evt udlån af systemnøgler til håndværkere eller andre er det en god idé at få en kvittering. 
 

6.13 Grill på altaner 

På grund af de kraftige lugt- og røggener, som grill på altaner påfører dem der bor ovenover, er der på 
generalforsamlingen den 12.03.1983 vedtaget totalforbud mod at grille på altaner i stueetagen og på 
1. sal. 
 

6.14 Brugsret til det forsænkede haveareal på ejendommens vestside 

Jvf. referat af ekstraordinær generalforsamling 9. december 2015 er aftalen fra 1983 (vedlagt) 
gældende til 01.07.2025. Brugsretten er opsagt til ophør 01.07.2025. 
 

6.15 Havegrill 

Ejerlejlighedsforeningen har anskaffet en grill af rustfrit stål samt en elektrisk grill, som alle er 
velkommen til at benytte. Begge er placeret i cykelkælderen og stilles til rådighed under beboernes 
beskyttelse. 
 
Før grillen tændes, skal låg og grillristene fjernes og må først sættes på plads, når flammerne er døet 
hen. 
Brug kun tændvæske, der er beregnet til optænding af en grill. 
 
Grillen skal placeres på græsplænen således at røg - og lugtgener på ejendommens altaner begrænses 
mest muligt. 
Grillen skal konstant holdes under opsyn af brugeren. 
 
Efter brug sættes låg på grillen. Ristene og drypbakkerne rengøres. 
 
Grillen tørres over med køkkenrulle eller lignende (fedtstof kan dryppe ned på bakken). 
 
Grillen sættes tilbage i cykelkælderen efter brug. 
 

6.16 Energimærkning 

Foreningens seneste Energimærkningsrapport er fra 2017 og opbevares hos Administrator. 
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6.17 Ændringer/udvidelser af lejlighedernes installationer 

Ønsker en lejlighedsejer at foretage væsentlige ændringer - herunder udvidelser - af lejlighedens 
installationer, skal bestyrelsens skriftlige tilladelse indhentes, jvf. iøvrigt vedtægternes § 9, stk 3. 
 
Væsentlige ændringer er bl. a. følgende: 

 enhver ændring af varmeanlægget 

 ændringer som medfører væsentlig merforbrug af el og/eller vand 

 ændringer som medfører placering af rør eller kabler uden for lejligheden, f. eks. på opgangene 
 

6.18 Antennesystemer 

Det gamle fællesantenneanlæg blev nedlagt i foråret 1996 og ejendommen har nu YouSee-kabelTV. 
Anlægget er købt af Ejerlejlighedsforeningen, som også betaler serviceabonnement og afgifter. 
 
Signalafgift udlægges af foreningen og opkræves sammen med fællesudgifter hver måned. 
 
Nye ejere overtager sælgers YouSee-aftale. 
 
Har sælger fravalgt YouSee-aftale vil køber ikke modtage kabelTV medmindre køber retter 
henvendelse til administrator og anmoder herom. 
 
Hvis sælger har været tilmeldt og køber ikke ønsker at være tilmeldt, skal administrator orienteres, så 
abonnementet kan  opsiges. Opsigelsesvarsel er løbende måned + 1 måned. 
 
Ønske om ændringer i TV-pakke skal ske ved henvendelse til Administrator, der sørger for orientering 
af YouSee og opkrævning af det til enhver tid gældende gebyr til YouSee samt gebyr på 200,- kr til 
foreningen. 
 
Da bebyggelsen modtager radio- og tv-signaler gennem Kabel-tv må udendørs antenner og paraboler 
ikke opsættes. 
 
 

 


