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Arbejder, der hører ind under dette, giver kun ret til godtgørelse, hvis der er tale om en forbedring. 

 

Hvis der ikke er tale om forbedringsarbejder, kan der stilles krav om retablering ved fraflytning. Der skal i 

så fald altid betales et depositum. Deposita skal altid erlægges kontant. 

 

Arbejder, der hører under Udvidet råderet inde i boligen, sker formelt ved indgåelse af en skriftlig aftale mel-

lem lejeren og boligorganisationen. 

 

I det følgende uddybes punkt for punkt, hvilke muligheder der er for at gennemføre forbedringer under 

Udvidet råderet inde i boligen i netop jeres afdeling. Dette betyder, at der ikke kan gennemføres andre arbej-

der end disse. Hvis du mener, at andre arbejder end disse skal være tilladt, så kontakt din afdelingsbesty-

relse, som så kan medtage dine forslag næste gang, råderetskataloget skal revideres. Er du i tvivl om noget, 

så kontakt dit kundecenter.  

 

 

1. Forbedringsarbejder i boligen: 

Udskiftning af mellemdør 

Opsætning af fliser  

Ændring af gulvbeklædning 

Køkkenskabe  

 

Bemærkninger: 

Mellemdøre kan udskiftes til fyldningsdøre, ædeltræsdøre eller fyldningsdøre med glas. 

 

Ved forbedring af køkken eller bad, hvori der indgår nye fliser på køkkenets eller baderummets betonvæg, 

skal der restere 1 m2 vægfliser. Det påhviler lejer at opbevare fliserne. Hvis fliserne i vådrumszonen udskif-

tes, skal der retableres vådrumsmembran. Driftslederen skal syne udførelsen af vådrumsmembranen forud 

for opsætning af fliser.  

 

Gulvbeklædning i parket af alle træsorter overfladebehandlet med lak. Gulvbelægning i køkken og gang 

kan udføres med fliser. 

  

Køkkenskabe må gerne flyttes og ændres. Tegning skal fremsendes og godkendes forud for ændring. 

 

 

2. Arbejder i boligen der ikke er forbedringer. 

Her kræves ikke retablering ved fraflytning: 

Malerbehandling af hoveddør 

Skabe i entre/værelse 

Udskiftning af dørgreb 

Fjernelse af døre/dørtrin 

Nedtagning eller flytning af skydedør 
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Varme i gulvet 

Køkkenlåger 

Indvendige døre 

Lås i terrassedør/altandør 

 

Bemærkninger: 

Hoveddør må kun males på den indvendige side. 

 

Indbygget skab i entre og værelse må gerne flyttes eller fjernes helt. Der skal monteres fodlister, hvor ska-

bene er fjernet. 

 

Udskiftning af dørgreb på indvendige døre til nye dørgreb. 

 

Nedtagning af døre/dørtrin skal udføres håndværksmæssigt korrekt, gulvene under dørtrinet skal samles, 

så det fremstår jævnt og ensartet  

 

Skydedøren i 2-rumslejlighedderne mellem stue og værelse må ændres og flyttes. Døren skal dog mini-

mum være 90 cm bred.  

 

Etablering af el-dreven gulvvarme i badeværelset skal udføres af autoriseret håndværker. Kontakt driftsle-

deren herom.  

 

Køkkenlåger må gerne males. 

 

Indvendige døre må gerne males. 

 

Låsen skal sidde i dørgrebet og skal være en nøglelås, hvor nøglen til hoveddøren bruges. 

 

 

3. Arbejder i boligen der ikke er forbedringer. 

Her kræves retablering ved fraflytning: 

Nedtagning/flytning af radiator 

 

Bemærkninger: 

Nedtagning/flytning af radiator udføres af autoriserede håndværkere og kræver retablering, dog ikke radi-

atoren i badeværelset, hvis der etableres gulvvarme.  

Kontakt din driftsleder herom. 
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