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FORSLAG ANG. RÅDERET        

Forslag 1:  

I råderetskataloget under afsnittet tilladte forbedringer udenfor boligen, som giver godtgørelse ved fraflytning, merleje og 

bliver en del af lejemålet fremadrettet foreslås det, at følgende formulering tilføjes: 

• Stikkontakt 

Installation af udendørs stikkontakt 

Placering: På husmur. 

Bemærk: Arbejdet skal udføres af autoriseret elinstallatør  

Forslag 2:  

I råderetskataloget under afsnittet tilladte forbedringer, som giver godtgørelse ved fraflytning, merleje og bliver en del af 

lejemålet fremadrettet foreslås det, at følgende formulering ændres fra: 

Mulighed for at etablere udvendig vandhane. Egenfinansieret råderet, uden godtgørelse. 

Til formuleringen:  

• Vandhane 

Etablering af udvendig vandhane. 

Bemærk: Arbejdet skal udføres af en autoriseret vvs-installatør.  

Bemærk: Vandhanen skal være frostsikker og med returventil.  

Forslag 3:   

I råderetskataloget under afsnittet tilladte forandringer udenfor boligen, der medfører merleje og er uden reetableringspligt 

foreslås det, at følgende formulering ændres fra: 

• Der må lægges fliser i hele haven - som grå herregårdssten. 

• Egenfinansieret råderet uden godtgørelse. 

• Der skal ikke ske reetablering ved fraflytning. 
 

Til formuleringen:  

• Belægning 

Etablering af belægningssten. 

Størrelse: I hele haven.  

Type: Ligesom grå herregårdssten. 

Bemærk: Regnvand fra belagte arealer skal altid ledes væk fra huset, og bortledes i egen have. 

Forslag 4:  

I råderetskataloget under afsnittet tilladte forandringer udenfor boligen, der medfører merleje og er uden reetableringspligt 

foreslås det, at følgende formulering ændres fra: 

Hegnsregler 
 

• Et hegn/stakit må de første 200 cm vinkelret på husmur, max have en højde på højde 180 cm, den resterende del af 
hegnet/stakittet må max have en højde på 150 cm. 

• Højden på hegn må være 180 cm. de steder der vender ud mod sti, vej og fællesområder, hvor der ikke er naboer (de 
resterende steder max 150 cm. som pt. gældende). 

• Ved niveauforskel mellem to nabogrunde måles højden fra den højest placerede grund. 

Forslag til afstemning 
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• Det er muligt at søge om dispensation for højde på hegn/stakit, ved særlige forhold. 

• Ansøgningen om dispensation behandles af AAB i samråd med afdelingsbestyrelsen. Særlige tilfælde kan være hvis man 
bor ud til en særlig befærdet sti, hvor man 
er generet af indkig, og hvor nabo/genbo ikke kan generes. AAB vurderer i samråd med afdelingsbestyrelsen, om der er 
tale om gene. 
 

• Haven er som standard tilplantet med hæk 

• Beboere af boliger hvortil der hører haver, hvor hæk er erstattet med træhegn, skal dette træværk vedligeholdes hvert 
3. år efter samme retningslinjer som for hæk. 

• Beboeren der erstatter hæk med hegn, skal behandle træværket 1. gang i forbindelse med opsætningen. 

• Beboere af boliger hvortil der hører haver, hvor der er opsat lamelhegn kan man som beboere, hvis et fag går i stykker, 
udskifte dette fag med et nyt fag af samme lameltype. Egenfinansieret råderet uden godtgørelse.  

• Såfremt beboeren rengør hegnet og malingen derved fjernes, påhviler det den enkelte lejer at male hegnet ingen for 
egen regning, således det ikke misligholdes. 

• I forbindelse med den periodiske maling af træværk modtager beboeren en meddelelse, hvorpå de anfører, hvilken 
farve de ønsker at benytte. 

• Såfremt en beboer ikke ønsker at udføre arbejdet, kan beboeren anføre dette på meddelelsen og dermed afholde 
udgiften via huslejen. 
I sager, hvor der forekommer tvist, afgøres tvisten ved skøn af organisationen. 
Beboere har ikke tilladelse til at fjerne afdelingens buske og træer uden forudgående ansøgning til organisationen. 
Dette gælder både træer/buske i skel samt afdelingens, der befinder sig i beboerens have. 
Beboere har ikke tilladelse til at udskifte buske til anden sort, end den der er gældende for det pågældende område i 
afdelingen. Ønskes en udskiftning, skal der rettes en skriftlig ansøgning til organisationen. 

Materialevalg og type af hegn og stolper på hele Nødkær Allé: 

Hegn der opsættes, skal være udført i trykimprægneret træ som hele brædder i enten: 
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Stolper: 

• Trykimprægneret træ 

• Stolpebredden skal minimum være 7 x 7 
cm. 

• Nedgraves i 90 cm. hvor det er muligt 

• Nedstøbes i jorden 
 

Det er tilladt at opsætte levende pilehegn/hække. 

Farve på hegn: 

Følgende farver er det tilladt at male med: grå, 

grøn, sort og brun. 

Hegnet bør behandles min. hvert 3. år. 

Der udleveres gratis maling hvert 3. år. Første 

udleveringsår er 2013. 

OBS! Hvis reglerne ikke overholdes, kan afdelingen 

tage forpligtigelsen tilbage og pålægge beboeren 

merleje til dækning af vedligeholdelsesudgiften 

jævnfør reglementets generelle bestemmelser. 

Til formuleringen:  

• Hegn 

Etablering af hegn i skel 

Materiale: Stolper i trykimprægneret træ i 10 x 10 cm. Sidebeklædning: Trykimprægneret træ i 2,0 x 10 cm.  

Placering: I skel ud mod fællesarealer og nabo. 

Størrelse: Hegnets højde må maksimalt være 180 cm.  

Vedligehold: Se afdelingens vedligeholdelsesreglement vedr. udvendigt træværk.  

 

Bemærk: Stolper skal nedstøbes i jorden.  

Bemærk: Etablering af hegn i skel forudsætter enighed mellem naboer. 

Bemærk: Vær opmærksom på ledninger i terrænet ved nedgravning af hegn/hæk. 

Bemærk: Tidligere tilladte og godkendte flethegn reetableres af afdelingen senest ved fraflytning til 

afdelingens standard. Ikke godkendte eller tilladte hegn reetableres af lejer.  

Forslag 5:  

I råderetskataloget under afsnittet tilladte forandringer udenfor boligen, der ikke medfører merleje og er uden 

reetableringspligt foreslås det, at følgende formulering ændret fra: 

• Beboer kan, efter ansøgning og godkendelse fra AAB, få tilladelse til at udvide haven indenfor de rammer, der er 
angivet på afdelingens plan for mulige haveudvidelser. 
 

Til formuleringen:  

• Haveareal 

Udvidelse af havens areal. 

Bemærk: Se bilag 1, Haveplan – eksisterende og nye haveudvidelser. Bilag 2 (Nødkær Alle 1-14) 
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Forslag 6:  

I råderetskataloget under afsnittet tilladte forandringer udenfor boligen, der ikke medfører merleje og er med 

reetableringspligt foreslås det, at følgende formulering ændret fra: 

Drivhuse 

• Der må ikke forefindes fritstående drivhuse. 

• Et drivhus skal være placeret op af husmuren, og må max være 200 cm høj, max 200 cm bred og max 90 cm 
dyb. 

• På grunde hvor det er muligt, og ikke til gene for naboer, er det tilladt at opføre et fritstående drivhus med 
max målene: H: 200 x B: 200 x D: 260 cm.  

• Beboer står selv for opsætning, renhold, vedligehold og reetablering ved fraflytning. 
Der kan ikke opsættes drivhuse i ungdomsboligerne.   

• Der skal ansøges om tilladelse hos organisationen inden arbejdet iværksættes. 
 

Til formuleringen:  

• Drivhus  

Opsætning af drivhus  

Placering: Op ad husmur 

Mål: Maksimale mål er H: 200 x B: 200 x D: 90 cm. 

 

Placering: Fritstående drivhus 

Mål: Maksimalt H: 200 x B: 200 x L: 260 cm.  

Forslag 7:  

I råderetskataloget under afsnittet tilladte forandringer udenfor boligen, der ikke medfører merleje og er med 

reetableringspligt foreslås det, at følgende formulering tilføjes: 

• Havelåge 

Etablering af en havelåge. 

Mål: Højden skal følge reglerne for hegn. Bredden skal maks. være 100 cm.  

Forslag 8:  

I råderetskataloget under afsnittet tilladte forandringer udenfor boligen, der ikke medfører merleje og er med 

reetableringspligt foreslås det, at følgende formulering tilføjes: 

• Hegn i haven  

Opsætning af hegn i haven fx rundt om terrasse 

Forslag 9:  

I råderetskataloget under afsnittet tilladte forandringer udenfor boligen, der ikke medfører merleje og er med 

reetableringspligt foreslås det, at følgende formulering tilføjes: 

• Højbed 

Opsætning af højbed 

 



6 
 
Forslag 10:  

I råderetskataloget under afsnittet tilladte forandringer udenfor boligen, der ikke medfører merleje og er med 

reetableringspligt foreslås det, at følgende formulering ændres fra: 

Legehus 
 

• Det er tilladt at opsætte legehus i egen have. Legehuset må ikke have et støbt fundament eller være fastgjort 
i murværk.  

• Størrelse max. 3 m2 og højden max. 140 cm.  

• Tagbeklædning skal være i et mat materiale der ikke giver genskin. 

• Egenfinansieret råderet med reetableringspligt.  
 

Til formuleringen:  

• Legehus 

Opsætning af flytbart legehus i egen have. 

Størrelse max. 3 m2 og højden max. 140 cm.  

Tagbeklædning skal være i et mat materiale, der ikke giver genskin. 

Forslag 11:  

I råderetskataloget under afsnittet tilladte forandringer udenfor boligen, der ikke medfører merleje og er med 

reetableringspligt foreslås det, at følgende formulering ændres fra: 

Der må opsættes ensfarvede markiser over vinduerne mod haven.  
Der skal søges om størrelse og farve. Egenfinansieret råderet, uden godtgørelse. 
Eventuelle beskadigelser af eternitplader eller træværk skal reetableres. 
 
Til formuleringen:  

• Markise 

Opsætning af markise 

Udseende: Ensfarvet 

Placering: Over vinduerne mod haven 

Bemærk: Eventuelle beskadigelser af eternitplader eller træværk skal reetableres ved fraflytning.  

Forslag 12:  

I råderetskataloget under afsnittet tilladte forandringer udenfor boligen, der ikke medfører merleje og er med 

reetableringspligt foreslås det, at følgende formulering ændres fra: 

Pavillon 
 

• Det er tilladt at opstille pavillon i perioden 1. maj til 30. september 
Hele pavillonen skal være nedtaget udenfor nævnte periode 

• Størrelse: Areal max 9 m² og max højde 270 cm. 

• Placering: Skal være placeret op af egen husmur 

• Materiale: Skelet – letmetal eller træ. Dug: lærred eller plastik 

• Pavillonen må være monteret med sider 
 

Til formuleringen:  

• Pavillon 

Det er tilladt at opstille pavillon. Pavillonen må være monteret med sider og tag i perioden 01.05.-30.09. 

Pavillonens bærende elementer skal være fastgjort forsvarligt.  
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Størrelse: Areal max 9 m² og max højde 270 cm. 

Placering: Skal være placeret op af egen husmur 

Materiale: Skelet skal være af letmetal eller træ. Dug: lærred eller plastik. 

Forslag 13:  

I råderetskataloget under afsnittet tilladte forandringer udenfor boligen, der ikke medfører merleje og er med 

reetableringspligt foreslås det, at følgende formulering ændres fra: 

 

Skur 

• Der må opføres skur i have på max 7 m². Egen finansieret råderet uden godtgørelse og med merleje. 
 
Se særlige regler for visse lejemål nedenfor og for udformning af skur. 
 

• Der skal ansøges om tilladelse hos organisationen inden arbejdet iværksættes. 
 

• Et skur må de første 200 cm vinkelret på husmuren max være 180 cm højt, derefter skal taghøjden falde til 
150 cm. 
 

• Hvis skuret placeres i skel, må højden på skuret i skel max være 150 cm dvs., at taget skal falde mod skel. 
 

• Hvis skuret placeres fritstående på grunden, må højden på skuret max være 150 cm. 
 

• Ved niveauforskel mellem to nabogrunde måles højden fra den højest placerede grund. 

• Taget på et skur skal nødvendigvis ikke have fald. 

Skure på Nødkær Allé 1-7 og 2-14: 
Det er tilladt at opføre skur på op til 7 m² i haverne i etape 3. 
Egenfinansieret råderet uden godtgørelse med merleje. 
 

 
Skure på Nødkær Allé 53-169 og 52-222: 
Det er kun tilladt at opføre ét skur på ejendommen. 
Skuret må alene opføres på den grund, hver enkelt har rådighed over. 
Skuret skal opføres i trykimprægneret træ, og med gråt eternittag eller trapezplader. 
Skuret må under ingen omstændigheder opføres uden for den grund, hver enkelt har rådighed over. 
 
Skuret må selvfølgelig ikke være til gene for andre. 
 

Farve på skur 

• Farvekoder kan afhentes hos VM. 

Skuret skal behandles min. hvert 3. år med farverne grøn, grå, sort eller brun. Der udleveres maling hvert 3. 

år. 

Tag på skur 

• Det er tilladt at bruge klare trapezplader som tagbelægning på skur. 

• Redskabsskur 

Etablering af én småbygning 

Max 7 m²    

Højde max 1,8 m over terræn de første 2,0 m ud fra væg på beboelse og derefter faldende til 1,5 m. 
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Fritstående småbygning, max højde 1,5 m over terræn. 

Max højde i skel 1,5 m over terræn.  

Tagbeklædning: Eternit, tagpap eller klare trapezplader (i farverne Sort, grå og hvid) 

Vægbeklædning: Trykimprægneret træ 

Det er tilladt, at bruge aluminiumsplader som tag på skuret i farver: sort, mat grøn og mat grå.  

 

Nødkær Allé 1-7 og 2-14 samt ved ungdomsboligerne nr. 53,67 st. og 1. sal.  

Det er ikke tilladt at opsætte skure. 

 

Til formuleringen:  

 

• Redskabsskur 

Etablering af op til 1 småbygning pr. bolig  

Mål: Max 7 m² pr. bygning, højde max 1,8 m. over terræn.  

 

Forslag 14:  

I råderetskataloget under afsnittet tilladte forandringer udenfor boligen, der ikke medfører merleje og er med 

reetableringspligt foreslås det, at følgende formulering tilføjes: 

a) Vandtønde 

Etablering af tønde til opsamling af regnvand 

Placering: På redskabsskur. 

 

b) Sandkasse 
Opsætning af sandkasse 
 

c) Hundehus 
Opsætning af hundehus 
Mål: Maks. højde 100 cm og maks. areal 1 m2.  

 
d) Tørrestativ 

Opsætning af tørrestativ 
 

e) Cykelstativ 
Opsætning af cykelstativ 
Placering: Må opsættes i egen have.  
 

f) Espalier 
Opsætning af espalier 
Placering: Op ad hegn i haven/redskabsskur.  
 

g) Havelamper 
Opsætning af havelamper/lys på terrassen. 
Tidligere formulering var: Mulighed for at etablere lys på terrassen. Egenfinansieret råderet, uden 

godtgørelse. 
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Forslag 15:  

Der stilles forslag om, at følgende formuleringer udgår:  

• Overdækkede terrasser 

I afdelingen er det ikke tilladt at bygge overdækkede terrasser, udestuer eller fritstående espalier.  

 

• Vindue 

Der må etableres badeværelsesvinduer i 4 vær. Lejemål, såfremt det er teknisk muligt. 

Egenfinansieret råderet, uden godtgørelse eller lejefinansieret råderet, i henhold til AAB’s regler om leje og 

råderet. 

Vinduerne må kun monteres efter ansøgning og godkendelse af administrationen 

Vinduerne skal montres af tømrerfirma 

Ingen reetablering ved fraflytning. 

 

• I forbindelse med udskiftning af bordplade i køkken tillades det, at der monteres en 

planlimet vask. 

 

• I forbindelse med udskiftning af bordplade i badeværelse tillades det, at der monteres en planlimet vask. 
 
 

Forslag 16:  

I råderetskataloget under afsnittet kollektiv råderet (huslejefinansieret arbejde) stilles der forslag om, at følgende 

formulering ændres fra: 

Indbygningsovn og nedfældet komfurplade 

Køkkenrenovering 

Det er tilladt at installere indbygningsovn og nedfældet komfurplade i forbindelse med en køkkenrenovering. 

Afdelingens standardmål skal dog overholdes og kan til enhver tid findes på afdelingens hjemmeside.   

Hvis indbygningsovnen og den nedfældede komfurplade installeres uden for afdelingens periodiske udskiftning af 

hårde hvidevarer, skal beboerne selv afholde udgiften. De pågældende hårde hvidevarer er beboerens egne og alt 

vedligeholdelse og udskiftning skal afholdes af beboeren selv. I forbindelse med den førstkommende periodiske 

udskiftning herefter, er det muligt at vælge, at få installeret afdelingens standardmodel for henholdsvis 

indbygningsovn og nedfældet komfurplade. 

Det eksisterende komfur i lejemålet tilhører afdelingen og skal afleveres i rengjort stand til varmemesteren.   

Til formuleringen:  

• Køkken 

Modernisering af køkken. 

Bemærk: Afdelingens standardmål skal overholdes.  

 

Indbygningsovn og nedfældet komfurplade 

I forbindelse med køkkenmoderniseringen er det muligt at få installeret afdelingens standardmodel for 

henholdsvis indbygningsovn og nedfældet komfurplade. Hvis du ønsker andre modeller for hårde hvidevarer i 

dit køkken, skal du ansøge om dette særskilt, jf. installationsretten. Afdelingens standardmål skal fortsat 

overholdes. Dine egne hårde hvidevarer er ikke en del af råderetssagen.  
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Herefter er det i forbindelse med afdelingens løbende udskiftning af hårde hvidevarer muligt at vælge at få 

installeret afdelingens standardmodel for henholdsvis indbygningsovn og nedfældet komfurplade.  

Tilvalg: 

I forbindelse med modernisering af køkken er det muligt at tilvælge følgende arbejder; 

1. Afblænding af døre og dør i stedet for skydedør 

 

2. Nedtagning af bærende vægge 

Bemærk: Der stilles krav om ingeniørberegninger. 

 

Forslag 17:  

I råderetskataloget under afsnittet kollektiv råderet (huslejefinansieret arbejde) stilles der forslag om, at følgende 

formulering tilføjes: 

 

• Badeværelse 

Modernisering af badeværelse 

Det er muligt at etablere gulvvarme på badeværelset ifm. moderniseringen.  

Det er muligt at sammenlægge bryggers og badeværelse ifm. moderniseringen i 3- og 4-rums boliger i etape 1 

og 2.  

Bemærk: Arbejdet skal udføres efter SBI anvisning og gældende bygningsreglement.  

 

FORSLAG ANG. VEDLIGEHOLDELSE:  

Forslag 18: Renholdelse af adgangsveje 

I vedligeholdelsesreglementet under afsnit 6.2 foreslås det, at følgende formulering ændres fra:  

• Beboerne har pligt til at holde indgangspartierne foran deres hoveddør/have rene, herunder også foretage al 
snerydning og glatførebekæmpelse. 

 

Til formuleringen:  

• I forbindelse med snefald er du forpligtet til at fjerne sne (må ikke kastes ud på vejen) foran havelågen samt 

postkassen og sikre mod glatføre efter reglerne om glatførebekæmpelse.  

• Afdelingen har vedligeholdelsespligten af al belægning fra år 2018. 

 

Forslag 19: Vedligeholdelse af træværk 

I vedligeholdelsesreglementet under afsnit 6.3 foreslås det, at følgende formulering ændres fra:  

• Du er forpligtet til at vedligeholde alt udvendigt træværk. 

• Træværk vedligeholdes med maling hvert 3. år, første gang i forbindelse med opsætning. Der udleveres 

maling til formålet i de pågældende år, første gang i 2013. 

• Tilladte farver på alt udvendigt træværk: Grøn, brun, sort, og grå. 

Til formuleringen:  
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• Afdelingen vedligeholder alt udvendigt træværk på boligen. 

• Du er forpligtet til at vedligeholde alle godkendte og blivende råderetsarbejder fx træterrasser, hegn, skure 

mfl. vedligeholdes med maling/oliering minimum hvert 5. år. Vedligeholdelsen indebærer at du selv 

indkøber maling til formålet efter de tilladte farver i afdelingen og udfører arbejdet. Du skal til enhver tid 

følge producentens/produktets forskrifter for vedligeholdelse. Arbejdet skal udføres i perioden maj til 

oktober.  

• Tilladte farver på alt udvendigt træværk: Ral farverne: Grøn umbra, brun, sort og grå. 

 

Forslag 20: Haven m.v.  

I vedligeholdelsesreglementet under afsnit 6.4 foreslås det, at følgende formulering ændres fra:  

• Det påhviler ligeledes den enkelte beboer at holde haven i pæn og ryddelig stand. 
Træer og buske skal holdes klippede, så de ikke vokser ind over nabogrunden, og må i modsat fald fjernes af 
naboen. 
Det påhviler den enkelte beboer at holde haven i pæn og ryddelig stand. 
Buske skal holdes klippede, så de ikke vokser ind over nabogrund. 
Hæftende planter må ikke forefindes på murværk. 

Til formuleringen:  

• Det påhviler den enkelte beboer at holde haven i pæn og ryddelig og årstidssvarende stand, herunder løbende 

fjernelse af ukrudt. Haverne skal fremtræde velholdte således, at de ikke skæmmer kvarteret. 

• Grene fra planter, træer og buske skal holdes klippede, så de ikke vokser ind i bygningen, på taget, tagrender, 

mod vej/fortov eller over nabogrunden. Det er således ikke tilladt med bevoksning som efeu, vedbend, vin og 

lignende på facademure. 

 

Forslag 21: Haver m.v.  

I vedligeholdelsesreglementet under afsnit 6.4 foreslås det, at følgende formulering ændret fra: 

• Der må plantes træ på grund, der max må have en højde på 2 m. 

Til formuleringen:   

• I forhaven må træer og buske ikke overstige 2 meter i højden. 

• I baghaven må træer og buske ikke overstige 2 meter i højden.  

• Al beskæring/fældning og bortskaffelse af beplantning påhviler beboeren af den bolig, hvor beplantningen 

står/stod.  

 

Forslag 22: Haver m.v. 

I vedligeholdelsesreglementet under afsnit 6.4 foreslås det, at følgende formulering ændres fra: 

• Hække klippes mindst 1 gang årligt inden d. 1. august.  

 

• Hække i skel mod nabo klippes på egen side og i top. (se tegning) 

 

• Hække mod fællesareal klippes på begge sider og top. (se tegning) 
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• Hække skal klippes ind ligeligt fra begge sider. Levende hegn skal klippes ind, så det ikke mister sin lægivende 

virkning. Vedligeholdelsespligten påhviler i fællesskab de parter, hvor hækken grænser op til hinanden.  

 

• Hækken må de første 200 cm vinkelret på husmuren max have en højde 180 cm, den resterende del af 

hækken må max have en højde på 150 cm. 

Hække skal holdes klippet i max højde på 180 cm.  

Ved niveauforskel mellem to nabogrunde måles højden fra den højest placerede grund. 

 Det er muligt at søge, om dispensation for højde på hæk, ved særlige forhold. 

 Ansøgningen om dispensation behandles af AAB i samråd med afdelingsbestyrelsen. 

 

• Der er som standard plantet hæk i skel. Det er tilladt for egen regning at udskifte eksisterende hegn med 

hæk. I afdelingen anvendes 

 

Til formuleringen:  

• Hække må maksimalt være 180 cm. jf. hegnsloven. I skel må der plantes bøgehække, ligusterhække, snedriver 

(busk), sargents æble, fjeld ribs, spirea, cotoneaster, weigela (rød klokkebusk) og vægte Jasmin.  

• Hække skal klippes ind ligeligt fra begge sider. Levende hegn skal klippes ind så det ikke mister sin lægivende 

virkning. 

• Vedligeholdelsespligten påhviler i fællesskab de parter, hvor hækken grænser op til hinanden. 

• Hække skal klippes mindst 1 gang årligt i perioden august-oktober. 
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Forslag 23:  

I vedligeholdelsesreglementet under afsnit 7.1 foreslås det, at følgende formulering tilføjet: 

Lofter må males i farven hvid ral 9010.  

Rør og radiatorer må males i farven hvid ral 9010.  

Paneler, gerigter, dørkarme må males i hvide og grålige nuancer. Fx hvid ral 9010 og grå ral 7035. 

Vægge må males i alle farver.  

 

 

Forslag 24:  

I vedligeholdelsesreglementet under afsnit 3 Vedligeholdelse i bo-perioden foreslås det, at følgende formulering 

ændres fra: 

Behov for akut assistance udenfor AAB’s åbningstid. 

• Afdelingen er tilsluttet en vagtordning. 

• Opstår der akut behov for assistance, rørbrud, tilstoppet kloak, strømsvigt eller lignende, kontaktes 24/7 på 
tlf.: 89 319 24 7 
 

Falck nøgleservice 

• Afdelingen er ikke med i AAB’s Falck abonnement. 
 

Til formuleringen:  

3.13 Du kan kontakte AAB døgnet rundt, hvis der opstår akut behov for assistance, rørbrud, tilstoppet kloak, 

strømsvigt eller lignende. Uden for AAB’s åbningstid skal du ringe til 24/7-vagten for kontaktoplysninger se 

www.aabnet.dk. 

3.11 Du kan se om afdelingen er tilmeldt AAB’s Falck-abonnement på AAB’s hjemmeside www.aabnet.dk. 

 

http://www.aabnet.dk/
http://www.aabnet.dk/

