
 

Helle Reinholdt 20121213 

Rev. 20130319 

Årets gang i en AlmenBolig+ afdeling 
 

 

Afdeling - Drift 

 

Projekt -  Årets gang i en AlmenBolig+afdeling 

 

Dato - 19. marts 2013 

 

 

 
 

I en AlmenBolig+afdeling er det vigtigste forsøgselement knyttet til driften, som i videst muligt om-

fang er baseret på din og de øvrige beboeres aktive medvirken. 

 

I beboere forventes at bruge ½ time i snit pr. dag på at holde boligen og dens omgivelser i orden. 

Til glæde og gavn for alle. 

 

For at give et indtryk af, hvilke opgaver, der venter i boligområdet, har 3B udarbejdet denne vej-

ledning, som følger årets gang, og som måned for måned giver forslag og anbefalinger til, hvad 

der skal og kan gøres. Det drejer sig både om praktiske og mere formelle forhold som fx at aflæg-

ge regnskab og holde møder. 

 

Årshjulet, som vi kalder vejledningen i daglig tale, gør ikke krav på at være fuldendt. Det kan rettes 

til og udbygges efterhånden, men vi er overbeviste om, at nye beboere kan få glæde af den. Vi 

modtager i øvrigt gerne forslag til forbedringer på mail: 3b@3b.dk. 

 

Brug energi og kræfter, hvor du er bedst 

Beboerne har ikke de samme forudsætninger for at påtage sig de fælles opgaver. Af hensyn til 

ældre og handicappede beboere bør det derfor være muligt at betale sig fra at deltage i fælles 

vedligeholdelse og renholdelse. Men det er nødvendigt, at beboerne og bestyrelsen fastlægger 

nogle præcise regler og betalingsbetingelser for denne fritagelse fra fælles forpligtelser. Det kan 

opgøres som et antal timer x timepris, men det kan også klares ved en indbyrdes aftale med an-

dre beboere.  

 

Opfylder enkelte beboere ikke deres forpligtelse til at deltage i de fælles opgaver, må disse i ud-

gangspunktet udføres af professionel arbejdskraft, og regningen herfor vil blive sendt til de pågæl-

dende beboere. I yderste konsekvens vil undladelse af at deltage i fællesskabet kunne føre til, at 

man mister sin bolig. 

 

Sådan er det formelt og juridisk, men fællesskabet bør kunne finde ud af at hjælpes ad, så man 

hver for sig bruger energi og kræfter, hvor man er bedst. Det kunne meget vel indebære, at nogle i 
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bebyggelsen sørger for den fysisk krævende del af arbejdet, mens andre sørger for det organisa-

toriske og den nødvendige koordinering, mens andre igen klarer regnskaber, indkaldelser m.m. På 

den måde sparer man også penge, både egne og fællesskabets. 

 

Beslut jeres egen husorden  

Som en vigtig del af det fælles grundlag for livet i bebyggelsen vedtages en husorden. Sådanne 

har det med at indeholde en række begrænsninger af den daglige færden og gøren på fællesarea-

lerne, men det er muligt at beskrive levereglerne i mere positive vendinger. Boligforeningen 3B har 

godkendt en husorden ved opførelsen af jeres boligafdeling, som kan rettes til efter beboernes 

ønsker.  

 

Det skal understreges, at det er beboerne selv, der bestemmer, hvordan husordenen skal se ud, 

og den skal godkendes enten på et fælles møde (afdelingsmøde) eller ved en urafstemning, hvor 

alle husstande kan give deres mening til kende. Først efter denne procedure vil den nye husorden 

være gældende.  

 
Forsikrede bygninger og beboere 

Det er boligforeningen, der ejer bebyggelsen, og der er tegnet bygningsforsikring, som dækker 

bygningsbrand, restværdi, kortslutning, anden bygningsbeskadigelse, husejeransvar og ny be-

plantning til maks. 4 år. Også det særlige ansvar, der er forbundet med at eje en ejendom er dæk-

ket, herunder ansvaret for, at der er sikre adgangs- og færdselsarealer. Se også under januar må-

ned om fejeerklæringen (under punktet ”Fællesskabet”). Den enkelte beboer skal selv sørge for at 

tegne indboforsikring (kan tegnes som en familieforsikring, der også indeholder ansvarsforsikring), 

som dækker skade på indbo, tyveri etc. i egen bolig.  

Beboerne er derudover dækket af en kollektiv ulykkesforsikring, som dækker eventuelle skader i 

forbindelse med eget arbejde i boligafdelingen. 

 

Januar  
 

Beboeren  

Husk, at det er beboernes ansvar at sørge for snerydning og grusning ved boligen. Derfor er det 

en god idé at oprette mindre depoter med grus/salt rundt om i bebyggelsen. 

 

Fællesskabet 

Det er nødvendigt, at ansvaret for snerydning på fælles adgangsarealer m.v. fastlægges på for-

hånd. Opgaven kan fx gå på omgang. I forhold til myndighederne og bygningsforsikringen skal der 

udfyldes en såkaldt fejeerklæring, hvor det fremgår, hvem der formelt har ansvaret. Almindelig 

renholdelse og fejning af fælles adgangsarealer skal foregå hele året, og der skal lægges en plan 

for dette arbejde, og hvem der udfører det. Her gælder fejeerklæringen også, og der kan falde 

bøder, hvis forholdene ikke er i orden. Der kan også komme erstatningskrav fra forbipasserende, 

som kommer til skade på grund af manglende snerydning eller dårlig vedligeholdelse af gangarea-

ler. Sådanne krav dækkes af bygningsforsikringen.  
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Andre ting 

Det er nu, de stynede træer skal beskæres, og skadedyr i træer og buske kan udryddes. 

 

Februar 
 

Beboeren og fællesskabet  

Se bemærkningerne om januar. Husk, at ved lave temperaturer, under 4-5 frostgrader, virker salt-

ning ikke. I det hele taget anbefales det at gruse gange og stier i stedet. 

 

 Det er et godt tidspunkt at tjekke det indvendige træværk og indeklimaet i almindelighed. 

 

Andre ting 

Det er dejligt med vintergækker og erantis, så lad i hvert fald være med at salte, hvor de vokser. 

Juleroser er også fremme nu. Er I begyndt at fodre fuglene, så husk at fortsætte et godt stykke ind 

i foråret. Fastelavnsfest for børnene plejer at være en succes. Den kan aftales og koordineres ved 

hjælp af boligafdelingens Facebook-gruppe. 
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Marts  
 

Beboeren  

Havemøbler m.m. hentes frem og efterses/males (sommertid begynder).  

 

Tagrenderne skal efterses og renses. Vinterens nedbør gør, at render og afløb kan være fyldte. 

 

Fællesskabet  

Legepladser og legeredskaber efterses. 

Husk at der årligt skal foretages et lovpligtigt legepladseftersyn også kaldet hovedinspektion. 

Ved den årlige hovedinspektion ses der på det generelle sikkerhedsniveau. Der ses efter, om der 

er tegn på tæring, rust, råd og slitage. Det kan ved denne inspektion være nødvendigt at grave ud 

ved fundamenter for at konstatere eventuel råd. Inspektionen skal udføres af en certificeret lege-

pladsinspektør fra et eksternt firma, som driftschefen tegner en serviceaftale med. Efter gennem-

gangen modtager afdelingsbestyrelsen en tilstands-/udbedringsrapport på legepladsen. 

 

Andre ting  

Forårsbebudere som krokus og påskeliljer er på spil, og græsset skal endnu ikke slås. Tidlige bu-

ske som forsytia er ved at springe ud. 

 

April  
 

Afdelingsbestyrelsen 

Afdelingsbestyrelsesmedlemmerne får fremsendt afdelingens årsregnskab med Revisionens god-

kendelse. Regnskabet forelægges beboerne til orientering på budgetafdelingsmødet i september. 

 

Beboeren  

Lyset er kraftigt og afslører ubarmhjertigt eventuelle behov for vedligeholdelse i boligen. Husk, at 

al indvendig vedligeholdelse påhviler beboerne. Rensning af afløb skal ske jævnligt. Den udvendi-

ge vedligeholdelse af boligen skal også ses efter, og arbejderne planlægges.  
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Fællesskabet  

Det er tid til den store fælles gennemgang, renholdelse og opretning af fællesarealer, som bør 

gennemføres to gange årligt (se også oktober). Alle fælles stier og veje, trapper og altangange 

samt plæner, hegn og hække gennemgås, og bede renses for ukrudt. Husk at rense brønde og 

afløb. Det er nu, arbejdsgrupperne skal tænke over, hvad der er behov for til brug for vedligehol-

delse eller fornyelser på fællesarealerne til brug for afdelingsbestyrelsens kommende inspicerings-

tur af afdelingen med driftschefen i maj måned.  

 

Andre ting  

Græsslåning begyndes, men pas på forårsblomsterne. Det anbefales at sætte maskinen i højeste 

indstilling første gang. Sommerblomster kan sås, og der kan ske forårsplantning af træer og bu-

ske. 

 

Maj  
 

Beboeren  

Opfølgning på den udvendige vedligeholdelse og renholdelse omkring boligen, som blev foretaget 

i april. Det er nu, en del af arbejdet skal udføres, særligt reparation af træværk, mens egentlig ma-

ling af facader m.v. bør vente til august/september. Det gælder de facader, som helt eller delvist 

fremstår i træ.  

 

Fællesskabet  

Afdelingsbestyrelsen inspicerer afdelingen sammen med driftschefen fra 3B for at sikre, at afde-

lingens bygninger og friarealer holdes i god stand. Inspiceringen rapporteres og anvendes som 

grundlag for langtidsplanen for vedligeholdelse af bygningerne og boligområdet.  

 

Andre ting  

Der er godt gang i det grønne, og plænerne skal slås ofte. 
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Juni 
 

Beboeren og fællesskabet  

Hækkene skal klippes. Efter gammel skik inden Skt. Hans. Husk at skåne fuglene der ligger på 

æg i deres reder. Sommerblomsterne er kommet. Græsset skal slås ugentligt i denne tid. Den 

endelige planlægning af vedligeholdelsesarbejder som fx udvendig maling kan foregå nu, men 

allerhelst i august/september, som statistisk set er årets tørreste periode.  

 

Andre ting  

Skt. Hans fest den 23. juni med bål og sang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juli 
 

Beboeren og fællesskabet 

Sommerferien betyder, at mange beboere er væk fra bebyggelsen. Det er vigtigt at få lavet aftaler 

indbyrdes, så både adgangsarealer og friarealer holdes. 

 

Du skal også sikre dig, at naboen eller andre tømmer postkassen, mens du er væk. Overfyldte 

postkasser er en invitation til indbrud. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

Helle Reinholdt 20121213 

Rev. 20130319 

August  
 

Beboeren og fællesskabet  

Sædvanlige vedligeholdelsesarbejder skal udføres, ikke mindst maling udvendig og smøring af 

døre og vindueshængsler. Disse ting skal udføres jævnligt for, at vedligeholdelse og brug er til-

fredsstillende.  

 

Husk, at det er beboerne, der både hver for sig og samlet set har ansvaret for, at bebyggelsen 

holdes i god stand. Alternativet er en stigende husleje.  

 

Det kan være en god idé at efterklippe hækkene, som nemt kan udvikle skud i løbet af sommeren. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

September 
 

 Beboeren 

 Det er stadig godt vejr til udvendige vedligeholdelsesarbejder som maling og lignende.  

 

Fællesskabet 

Det årlige budgetafdelingsmøde eller afdelingsmøde, som det hedder i vedtægterne, holdes, og 

her sker valg til afdelingsbestyrelse, forelæggelse af regnskab til orientering og budget for kom-

mende år til godkendelse, behandling af forslag etc. Der skal også vælges repræsentanter til bo-

ligforeningens repræsentantskab, som er dens øverste myndighed. Sidstnævnte valg kan overla-

des til afdelingsbestyrelsen, hvis afdelingsmødet godkender det.  

Husk, at der skal indkaldes med 4 ugers varsel, og forslag skal udsendes senest en uge før mø-

det. 
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Oktober 
 

Beboeren  

Havemøbler m.m. stilles ind (sommertid slutter). 

 

Efteråret er kommet, og fra nu af til jul gælder det om at holde tagrenderne fri for blade, og blade-

ne på græsset skal også væk, så græsset ikke tager skade. Blade og andet kan komposteres.  

 

Udvendig belysning tjekkes.  

 

Det er nu, der skal lægges blomsterløg.  

 

Fællesskabet 

Den halvårlige fælles arbejdsdag, eller arbejdsweekend, 

holdes for gennemgang af fællesarealer, herunder også 

hække og andre hegn, buske etc. Brønde og afløb ren-

ses.  

 

Alle lamper og lys på fællesarealer gennemgås, og lys-

kilder skiftes, hvis det er nødvendigt.  

 

Legepladser og legeredskaber gøres vinterklar.  

 

Haveredskaber slibes og smøres, inden de sættes væk 

for vinteren. 

 

November 
 

Beboeren og fællesskabet  

Der kan komme hårdt vejr med både storm, frost og sne, så vinterberedskabet skal være i orden.  

 

Det er plantetid, ønsker om nye buske og træer skal 

realiseres nu og senest i december. 

  

Det er også tiden, hvor den ansvarsfulde beboer tjek-

ker sine tagrender efter efterårets løvfald. 

 

Græsset kan formentlig slås for sidste gang, men tjek 

om der stadig er grokraft. Græsset skal være så kort 

som muligt, men dog gerne 4-5 cm. Nedfaldne blade 

skal fjernes og komposteres, da de ellers ødelægger 

græsset. 



 

Helle Reinholdt 20121213 

Rev. 20130319 

December 
 

Beboeren og fællesskabet  

Der kan være behov for grusning, hvis der kommer natte-

frost, ligesom egentlig snerydning kan være nødvendig, se 

mere under januar.  

 

Det er stadig plantetid, juleroserne har knopper, og husk 

krukker, der kan tåle frost, til julepyntning udendørs.  

 

Juletræet tændes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


