Vedligeholdelsesordning A & B - kort fortalt

•

A-ordning - Boligen er normalistandsat ved indflytning.

•

Beboeren har vedligeholdelsespligten i boperiode - maling, hvidtning, tapetsering og gulvbehandling.

•

Beboeren skal betale beløbet til normalistandsættelse ved fraflytning. Beløbet nedskrives med 1 % hver
måned. Ved fraflytning efter 100 måneder normalistandsættes boligen på afdelingens regning.

•

Misligholdelse skal altid betales af beboeren.

Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,
tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.
Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og
ælde.
Ved fraflytning gennemfører udlejeren en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning,
maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring.
Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder
håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.
Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift –
i forhold til boperiodens længde.
Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

•

A-ordning med NI-beløb - Boligen er ikke normalistandsat ved indflytning, men indflytter får et beløb
til normalistandsættelse.

Ved fraflytning beregner udlejer et normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb), der gennem udlejer stilles til
rådighed for den tilflyttede. – Ellers som alm. A-ordning.

•

B-ordning - Boligen er ikke istandsat ved indflytning, men misligholdelse er udbedret.

•

Afdelingen har vedligeholdelsespligten i boperioden - maling, hvidtning, tapetsering og gulvbehandling.

•

Boligen har en vedligeholdelseskonto.

•

Misligholdelse skal altid betales af beboeren.

Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,
tapetsering og gulvbehandling. Udgifterne hertil afholdes over boligens vedligeholdelseskonto, som
lejeren indbetaler til.
Vedligeholdelse udføres på lejerens foranledning af udlejeren eller lejeren, når udgifterne kan dækkes
af boligens vedligeholdelseskonto og skal foretages så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra
almindeligt slid og ælde.
Når boligen er opsagt til fraflytning, kan lejeren ikke disponeres over beløb, som står på boligens
vedligeholdelseskonto.
Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

Fordele og ulemper ved A-ordning:
+ Ved fraflytning har afdelingen 14 dage til syn og istandsættelse.
- Beboeren skal selv vedligeholde boligen i boperioden.

Fordele og ulemper ved B-ordning:
+ Afdelingen har vedligeholdelsespligten i boperioden.
- Boligerne er ikke istandsat ved indflytning, og ud- og indflytning samt syn kan ske samme dag.

Valg af vedligeholdelsesordning
Det er afdelingsmødet som har den suveræne kompetence til valg af vedligeholdelsesordning, men der
kan kun vælges mellem A og B.
Hvis der skiftes fra A til B, vil de hensatte midler til normalistandsættelse tilfalde afdelingen – ikke den
enkelte beboer.
Dette betyder at nuværende beboere alle får en tom vedligeholdelseskonto, som først ad åre vil kunne
anvendes til vedligeholdelse.
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4. Regnskab 2019/2020
a. Komprimeret regnskab 2019/2020
(https : //4eren.dk/_doc/2021/jun/kortregnskab1920.pdf )
b. Det fulde regnskab 2019/2020
(https : //4eren.dk/_doc/2021/jun/langtregnskab1920.pdf )
5. Budget 2021/2022
a. Komprimeret budget 2021/2022
(https : //4eren.dk/_doc/2021/jan/kortbudget2122.pdf )
b. Det fulde budget 2021/2022
(https : //4eren.dk/_doc/2021/jan/langtbudget2122.pdf )
6. Indkomne forslag
1. Forslag fra bestyrelsen
I Den boligsociale plan
II Opgradering/udvidelse af låsesystemet i Laden
(https : //4eren.dk/_doc/2021/jun/SALT O.pdf )
III Niverødgården inkluderes i Niverød IV’s affaldsordning
(https : //4eren.dk/_doc/2021/jun/Gaarden − af f ald.pdf )
IV TV/internet for fremtiden
(https : //4eren.dk/_doc/2021/jun/T V − internet.pdf )
2. Fra beboerne (fra aflyst møde i november 2020)
I Forslag fra Mariehøj 225
Forslag M225-1 og -2
(https : //4eren.dk/_doc/2021/jun/f orslagKL12.pdf )
Forslag M225-3
(https : //4eren.dk/_doc/2021/jun/f orslagKL3.pdf )
II Forslag fra Mariehøj 219:
Forslag M219-1, -2 og -3
(https : //4eren.dk/_doc/2021/jun/f orslagBH123.pdf )
3. Fra beboerne (juni 2021)
III Forslag fra Mariehøj 401 og Byvejen 65
Forslag M401-1
(https : //4eren.dk/_doc/2021/jun/f orslagM SL1 − M 401.pdf )
Forslag B65
(https : //4eren.dk/_doc/2021/jun/f orslagGJA − B65.pdf )
IV Forslag Mariehøj 245 og Mariehøj 401
Forslag M245
(https : //4eren.dk/_doc/2021/jun/f orslagP B − M 245.pdf )
Forslag M401-2
(https : //4eren.dk/_doc/2021/jun/f orslagM SL2 − M 401.pdf )
V Forslag fra Mariehøj 229 og Byvejen 72
Forslag M229-1 / B72
(https://4eren.dk/_doc/2021/jun/forslagM229-B72.pdf)
VI Forslag fra Mariehøj 229
(a) Forslag M229-2
(https://4eren.dk/_doc/2021/jun/forslagBL1-M229.pdf)
(b) Forslag M229-3
(https://4eren.dk/_doc/2021/jun/forslagBL2-M229.pdf)
VII Forslag fra Mariehøj 436
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(a) Forslag M4361-1
(https://4eren.dk/_doc/2021/jun/forslagJO1-M436.pdf)
(b) Forslag M436-2
(https://4eren.dk/_doc/2021/jun/forslagJO2-M436.pdf)
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