
Vedligeholdelse af din bolig

Tillæg til vedligeholdelsesreglement A 
for afdeling 1-1015 Egeløvparken - 
udvendig vedligeholdelse 

At bo i afdeling 1-1015 Egeløvparken
Disse lokale regler om vedligeholdelse af din bolig er et tillæg til 
det generelle vedligeholdelsesreglement.
Vi opfordrer dig til at passe godt på begge regelsæt, idet de 
tilsammen udgør afdelingens vedligeholdelsesreglement, der 
trådte i kraft den 1. april 2000.

Lejemål med haver
Til lejemål med tilknyttet haver og lign, der ikke betegnes som 
fællesareal. Arealet tilknyttet lejemålet må kun benyttes og ind-
rettes til havebrug, og benyttelse kan ikke overdrages til andre. 
Opførelse af skur, udestue, overdækning, drivhus og lignende 
henvises til vejledninger i afdelingen og lokalplan 44 for afdelin-
gen, som kan hentes på ejendomskontoret. Indretning skal ske i 
respekt og hensyntagen til naboerne.

Renholdelse og beskæring
•   Det påhviler lejer at ren- og vedligeholde haven, på en sådan 

måde, at den altid fremstår pæn og ikke er generende for 
naboer og driften. Det anbefales, at lejeren holder 20 cm på 
den yderside af hækken græsfri. Al vedligeholdelse påhviler 
beboeren.

Fliser
•   Der er fra opførelse af bebyggelse udført fliser. De kan være 

ændret skiftet og omfanget ændret.
•   Vedligeholdelse er beskrevet jf. punkt ’Renholdelse og be-

skæring’.

Græs
•  Der skal foretages en regelmæssig klipning af græsplænen.
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Hæk
•   Lejer er forpligtet til at klippe hækken på top, yderside og inderside minimum 1 gange om året. Hækken må 

ikke være over 180 cm. Høj i nyklippet tilstand.
•   Hækken må ikke overskride linjen mellem lejemålet og fællesarealet, medmindre tilladelse foreligger fra ejen-

domskontoret. Dette er kun i særlige tilfælde.
 
Træværk  
•   Det påhviler lejer at male hegn, låge og pergola, samt lignende i umiddelbar tilknytning til boligen, så de altid 

fremstår velvedligeholdte. 
•   Hegnet må ikke overskride linjen mellem lejemålet og fællesarealet, samt må kun udføres bag hæk/ mod 

boligen.
•  Hegn er bestemt til at må være af type: Træ.

Glatførebekæmpelse
•  Det påhviler lejer at feje, glatførebekæmpe og renholde indgangsparti fra fællesareal til egne indgangsdøre.
•   Effekter på stier skal fjernes før 1. november. Driften tager ikke ansvaret på ødelagte private effekter der ikke 

er fjernet.

Træer og buske
•   Træer og buske må ikke plantes tættere en 1 meter fra 

brønddæksler og tagrendebrønde. Træer, buske og klat-
replanter skal endvidere klippes, så de ikke vokser op i 
tagrender, tagudhæng og kan ødelægge boligens klima-
skærm.

•   Ved påviselig gene af højden, samt bredden på træer og 
buske, SKAL de beskæres.

Bed ved hoveddør, facader og gavle
•  Dette er fællesareal og ikke en del af lejemålet.
•   Beboere kan, ved nærmere aftale med Ejendomskontoret, ansøge om at benytte og samtidig vedligeholde 

arealet.
•   Bede, der ikke holdes pænt og bede, der vedligeholdes af ejendomskontoret ryddes med buskrydder 2 gange 

årlig.
•   Udlægges filtdug eller lignende forhindring af ukrudt, må der ikke bruges plastik. Overfladevand skal kunne 

’finde vej’ ned til dræn langs husene.

Beplantning på gavle og facader
•   Træer og buske må ikke plantes tættere en 1 meter fra brønddæksler og tagrendebrønde. Træer, buske og 

klatreplanter skal endvidere klippes, så de ikke vokser op i tagrender, tagudhæng, og kan ødelægge boligens 
klimaskærm.
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•  Ved påviselig gene af højden, samt bredden på træer og buske, SKAL de beskæres.
•   Ejendomskontoret har til en hver tid retten til at beskære eller fjerne på facader og gavle, der vender mod fæl-

lesarealer.
•   Beplantning i beboerhaven, der har ødelagt klimaskærm og skal udbedres, vil blive pålagt beboeren jr. mislig-

hold.

Generelt
•   Hvis lejeren efter skriftlig henstilling ikke har sørget for, at hækken og haven er holdt, samt træer og buske er 

regelmæssigt beskåret, vil ejendommen få arbejdet udført, og regningen vil komme på den pågældende lejers 
husleje.

Opførelse af skure, udestuer, overdækninger og lignende:
•  Der henvises til ejendomskontoret, hvor vejledninger og tilladelse skal indhentes.

Ved tvister henvises til dialog med ejendomskontoret. Opnås der ikke enighed henvises til 
http://www.hegnsloven.dk/

Ansøgning om tilladelse til at benytte og vedligeholde bede langs facader og gavle

Skal indleveres på ejendomskontoret eller send en mail til egeløvparken@3b.dk
Iht. ’Bed ved hoveddør, facader og gavle’ i ovenstående tekst i tillæg for husorden og vedligeholdelsesregle-
ment, ansøges om at benytte og vedligeholde bede rundt om nedenstående bolig. Sæt ring om bogstaver på de 
ønskede bede.

Navn: _____________________________ Tel: ______________

Adresse: __________________________________Nr._________
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