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Vi indkalder dig hermed til  

ordinært afdelingsmøde 

9. november 2021 kl. 19:00 

i selskabslokalerne 

med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 

2. Fremlæggelse af beretning for perioden v. formanden 

3. Gennemgang af antenneregnskab og -budget v/Afdelingschef Steen Birkedal 

4. Godkendelse af afdelingens regnskab for 1. juli 2020 til 30. juni 2021 

v/Økonomidirektør Anders Kristiansen 

5. Indkomne forslag 

a) Forslag: Infoskærme, Forslag A 

Forslagsstiller: Thomas Halle 

b) Forslag: Deltagelse fra DAB ved afdelingsmøder, Forslag B 

Forslagsstiller: Michael Horne Hansen 

c) Forslag: Skiltning, Forslag C 

Forslagsstiller: Peter Windfeld 

d) Forslag: Parkeringskontrolaftale, Forslag D, Bilag D1 

Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen 

e) Forslag: Etablering af el-ladestandere, Forslag E 

Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen 

f) Forslag: Ændring af den kollektiv råderet ved køkken- og badmoderniserin-

ger, Forslag F 

Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen 

 

Lyngby almennyttige Boligselskab 

SORGENFRIVANG II 
 

 

Til beboerne 

DAGSORDEN 
 

Afdelingsmøde 
den 9. november 2021 

Udsendt  
den 2. november 2021 
MDR-2020-01078 

Side 1 af 2 
1706   HHAS 1706 / Lejer 09-11-2021 19:00 
09-11-2021 21:00  
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den 2. november 2021 
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g) Forslag: Ændring af ordensreglementet, Forslag G 

Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen 

Revideret ordensreglement er vedlagt som Bilag G1 

Gældende ordensreglement er vedlagt som Bilag G2 

 

h) Forslag: Afdelingen skal forsynes med fjernvarme, Forslag H  

Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen  

i) Forslag: hundetilladelse, Forslag I 

Forslagsstiller: Charlotte Phister 

j) Forslag: Udskiftning af garageporte, Forslag J, Bilag J1 

Forslagsstiller: Søren Lünell 

k) Forslag: Flytning af legeplads, Forslag K 

Forslagsstiller: Jørgen og Lone Guldager 

6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen 

På valg for 1 år er:  Preben Mac  

 Birthe Rasmussen  

 Torben Andersen  

På valg for 2 år er: Birgit Borre 

 Henrik B. Hansen 

 Jens Erik Basballe 

 Michael Tang Pedersen 

Alle modtager genvalg. 

 

7. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen 

På valg er: Gitte Høgenhav Winther, der modtager genvalg 

 

8. Eventuelt 

 

 

Med venlig hilsen  

Afdelingsbestyrelsen 



Sorgenfrivang II
Lyngby almennyttige Boligselskab

Kommentarer til årets regnskab

109 Renovation: Overskridelse -206 t.kr.
Afdelingen har en merudgift i forhold til det budgetteret. Dette skyldes at haveaffald i dag er 
tillagt i grundtaksten.

114 Renholdelse: Besparelse 184 t.kr.
Afdelingen har en besparelse på flere poster under konto 114 som skyldes for højt budgetteret

115 Almindelig vedligeholdelse: Besparelse 267 t.kr.
Afdelingen har ikke haft behov for akut vedligeholdelse og har en stor besparelse.

116.1 Afholdte udgifter: Besparelse 2.404 t.kr.
116.110. Nyttehaveprojekt + beplantning fjernet og belægningssten lagt på kørevej til 
driftplads og nyttehaver + Kansten sat langs kørevej ved alle tre blokke.

118.1 Drift af fællesvaskeri: Besparelse 54 t.kr.
Der har været besparelse på forbrugsartikler

118.2 Andel af fællesfaciliteters drift: Overskridelse -304 t.kr.
Forbruget til kiosken er blevet højere end der har været budgetteret og driften kører normalt.

119 Diverse udgifter: Besparelse 54 t.kr.
Afdelingen har en besparelse på kontorartikler og beboeraktiviteter i forhold til det budgetteret.

134 Korrektion vedr. tidligere år: Overskridelse -320 t.kr.
Der er blevet foretaget korrektion af vandregnskab samt tomgange fra 2018-19

201.1 Almene boliger
Vi er blevet opmærksomme på, at der ikke er taget højde for, at vandudgifterne er overgået fra 
kollektiv til individuel afregning i forbindelse med huslejeberegningen op til byggesagens start, 
hvilket har medført en manglende indtægt. Vi er i øjeblikket i dialog med Landsbyggefonden 
omkring den endelige støttefastsættelse og her vil også inddrage dette forhold. 

203.3 Andel af fællesfaciliteters drift: Merindtægt 328 t.kr.
Salget i kiosken er blevet højere end der har været budgetteret og driften kører normalt.

203.4 Drift af møde-/selskabslokale: Mgl. indtægt -132 t.kr.
Afdelingens brug af selskabslokalerne har været lavere end budgetteret - og skyldes Corona

206 Korrektion vedr. tidligere år: Merindtægt 375 t.kr.
Der er blevet foretage korrektioner vedrørende byggesagen samt fast bidrag varme.

1



Sorgenfrivang II
Lyngby almennyttige Boligselskab Budgetterne er ikke

underlagt revision
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Resultat Budget Budget Resultat
Resultatopgørelse 2020/2021 2020/2021 2021/2022 2019/2020

Ordinære udgifter

105.9 * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 440.037 488 500 500

Offentlige og andre faste udgifter:

106 Ejendomsskatter 2.972.592 2.973 2.973 2.973

107 * Vandafgift 0 0 0 617

109 * Renovation 1.128.450 922 1.116 1.000

110 Forsikringer 776.688 732 782 716

111 Afdelingens energiforbrug:

.1 El og varme til fællesarealer 999.913 0 918 981 979

.3 Målerpasning m.v. 261.142 1.261.055 376 401 394

112 Bidrag til boligorganisationen:

.1 * Administrationsbidrag 1.729.948 0 1.749 1.745 1.728

.3 Arbejdskapital 74.589 1.804.536 75 75 74

113 Afdelingens pligtmæssige bidrag:

.1 A-indskud 128.800 0 0 0 129

.2 G-indskud 463.202 592.002 606 610 463

113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 8.535.323 8.351 8.683 9.071

Variable udgifter:
114 * Renholdelse 5.244.094 5.428 5.583 5.199

115 * Almindelig vedligeholdelse 232.821 500 500 181
116 *

.1 Afholdte udgifter 5.685.327 8.089 6.690 8.089

.2 Dækket af tidligere henlæggelser -5.685.327 0 -8.089 -6.690 -8.089

117 Istandsættelse ved fraflytning:

.1 Afholdte udgifter 134.030 88 137 137

.2 Dækket af tidligere henlæggelser -134.030 0 -88 -137 -137

118 * Særlige aktiviteter

.1 Drift af fællesvaskeri 135.073 0 189 0 241

.2 Andel af fællesfaciliteters drift 2.189.024 0 1.885 2.357 1.966

.3 Drift af møde-/selskabslokale 100.604 2.424.702 141 0 1030

119 * Diverse udgifter 158.497 212 223 199

119.9 Variable udgifter i alt 8.060.113 8.355 8.663 7.890

Henlæggelser:
120 *

6.136.000 6.136 3.428 6.923

121 * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 0 0 70 0

123 Tab ved fraflytning m.v. 0 0 229 0

124.8 Henlæggelser i alt 6.136.000 6.136 3.727 6.923

124.9 Samlede ordinære udgifter 23.171.474 23.330 21.573 24.384

Planlagt & periodisk vedligeholdelse
og fornyelse :

Planlagt & periodisk vedligeholdelse
og fornyelser

1



Sorgenfrivang II
Lyngby almennyttige Boligselskab Budgetterne er ikke

underlagt revision
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Resultat Budget Budget Resultat
Resultatopgørelse 2020/2021 2020/2021 2021/2022 2019/2020

Ekstraordinære udgifter:

125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder:

.1 Afdrag (konto 303.1) 12.353.247 0 16.356 16.353 6.480

.2 Renter m.v. 6.554.114 0 0 0 5.047

.3 Administrationsbidrag 1.252.922 20.160.284 0 0 748

126 Afskrivn. på forbedringsarbejder m.v.

.1 Afskrivning (konto 303.1) 70.000 70.000 70 70 4.183

127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.:

.1 Afdrag (konto 303.2) 10.675.910 0 18.542 19.044 10.679

.2 Renter m.v. -61.984 0 0 0 -65

.3 Administrationsbidrag 836.677 0 0 0 837

.5 - Ydelsesstøtte fra LBF 0 11.450.603 0 0 2.832

129 Tab ved lejeledighed m.v.:

.1 Tab ved lejeledighed m.v. 23.792 0 0 0

.2 Dækket af dispositionsfonden m.v. -23.792 0 0 0 0

130 Tab ved fraflytninger:

.1 Tab ved fraflytninger 147.496 0 210 0 79

.2 Dækket af tidligere henlæggelser -116.970 30.526 -210 0 -27

131 Andre renter

.2 Morarenter vedr. prioritetsydelse 0 0 0 0 8

134 * Korrektion vedr. tidligere år 319.657 0 0 280

137 Ekstraordinære udgifter i alt 32.031.069 34.968 35.467 31.080

139 Udgifter i alt 55.202.543 58.298 57.040 55.463

140 Årets overskud anvendes til:

.2 Overført til opsamlet resultat konto (407) 792.049 0 0 0

150 Udgifter og eventuelt overskud i alt 55.994.592 58.298 57.040 55.463
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Sorgenfrivang II
Lyngby almennyttige Boligselskab Budgetterne er ikke

underlagt revision
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Resultat Budget Budget Resultat
Resultatopgørelse 2020/2021 2020/2021 2021/2022 2019/2020

Indtægter

Ordinære indtægter

201 Boligafgifter og leje

.1 Almene familieboliger 35.811.943 38.644 37.263 35.081

.2 Almene ungdomsboliger 683.855 0 0 632

.5 Institutioner 397.800 465 406 390

.6 Kældre m.v. 187.181 124 124 128

.7 Garager/carporte 316.765 320 320 317

Boligafgifter og leje i alt 37.397.544 39.553 38.113 36.547

202 * Renter 98.596 134 0 239

203 Andre ordinære indtægter

.1 * Tilskud fra boligorganisationen 0 0 0 1 1

.2 Drift af fællesvaskeri 575.284 0 558 622 622

.3 Andel af fællesfaciliteters drift 2.724.195 0 2.396 2.655 2.655

.4 Drift af møde-/selskabslokale 79.504 0 212 233 233

.6 Overført fra opsamlet resultat 1.152.000 4.530.984 1.152 327 764

Ordinære indtægter i alt 42.027.123 44.005 41.951 41.062

Ekstraordinære indtægter:

204 * Driftssikring og andet løb. særlig støtte 13.592.648 14.293 14.860 12.661

206 * Korrektion vedr. tidligere år 374.821 0 229 1.182

Ekstraordinære indtægter i alt 13.967.469 14.293 15.089 13.843

209 Indtægter i alt 55.994.592 58.298 57.040 54.905

210 Årets underskud overført til kto. 407 0 0 0 558

220 Indtægter og eventuelt underskud i alt 55.994.592 58.298 57.040 55.463
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Sorgenfrivang II
Lyngby almennyttige Boligselskab

Balance (i hele 1.000 kr.) pr.            30. juni 2021 2019/2020

AKTIVER

301 Ejendommens anskaffelsessum 18.966 18.966
303 Forbedringsarbejder 704.588 727.907
304 Andre anlægsaktiver (driftstøttelån) 24.124 23.924
305 Tilgodehavender:
305.1 Leje inkl. varme 69 57
305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber 3.574 6.102
305.4 Fraflyttere 72 70
305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber 146 166
305.6 Andre debitorer 8.000 276
305.7 Forudbetalte udgifter 48 0
307 Likvide beholdninger 62.718 76.924
310 Aktiver i alt 822.307 854.392

PASSIVER

Henlæggelser (afdelingens opsparing):
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 29.165 28.715
402 Istandsættelse ved fraflytning 2.497 2.631
405 Tab ved fraflytning m.v. 265 382
406 Andre henlæggelser 39.795 42.392
406.9 Henlæggelser i alt 71.722 74.120

407 Resultatkonto (overskud + / underskud -) 1.774 2.134
407.9 Henlæggelser - Opsamlet resultat + / - 73.496 76.253

412 Finansiering af anskaffelsessum 18.966 18.966
413 Lån forbedringsarbejder m.v. 695.153 718.183
414 Andre beboerindskud 3.049 3.026
415 Driftsstøttelån 24.124 23.924
419 Uafsluttede forbrugsregnskaber 2.539 5.329
421 Skyldige omkostninger 4.750 8.367
422 Mellemregning med fraflyttere 19 22
423 Deposita og forudbetalt leje 209 197
425 Anden kortfristet gæld 0 125
430 Passiver i alt 822.307 854.392

1



Lyngby almennyttige Boligselskab

Fællesantennebudget for 01-07-2021 - 30-06-2022

For beboere med TV-pakke:

Nuværende bidrag pr. måned udgør 212

Nuværende fast udgift pr. måned udgør 10

Nuværende bidrag i alt pr. måned udgør 222

Ændring i bidrag pr. måned udgør 18

Nyt bidrag pr. måned vil udgøre 240

For beboere der har fravalgt TV-pakke, udgør antennebidraget den faste udgift:

Nuværende fast udgift pr. måned udgør 10

Ændring i fast udgift pr. måned udgør 0

Ny fast udgift pr. måned vil udgøre 10

Ændringen træder i kraft pr. 1. juli 2021

Regnskab Forv. regn. Budget for

2019-2020 2020/2021 2021/2022

Udgifter til TV-pakke

Overført fra sidste antenneregnskab 305.388 167.713 51.851

Levering af TV-pakke fra YouSee 631.399 662.969 696.118

Copy-dan afgift (Verdens TV) 249.462 261.935 275.032

Udgifter til TV-pakke i alt 1.186.250 1.092.617 1.023.000

Faste udgifter:

Afskrivning af etableret antenneanlæg 0 0 0

El-forbrug antenneforstærker 0 0 0

Serviceabonnement 0 0 0

Internetforbindelse 0 0 0

Administrationshonorar til DAB 48.634 51.066 53.619

Faste udgifter i alt 48.634 51.066 53.619

Faste udgifter pr. bolig udgør månedligt 9 10 10

Antenneregnskabets resultat:

Antenneudgifter i alt jf. ovenstående 1.234.884 1.143.683 1.076.619

- Beboernes indbetalte aconto antennebidrag -1.067.171 -1.091.832 -1.076.619

Resultat overført til nyt regnskabsår 167.713 51.851 0

Afdeling Sorgenfrivang II

Beregningsgrundlag for ovenstående antennebidrag



Lyngby almennyttige Boligselskab  FORSLAG A 
SORGENFRIVANG II 
 

Forslag vedr. infoskærme 

 

 
 
 
 
 
 
Afdelingsbestyrelsens bemærkninger til forslag vedr. infoskærme. 
 

Afdelingsbestyrelsen foreslår, at der med jævne mellemrum opsættes udvalgte emner 
fra ordensreglementet i infoskærmene. 

 
Det kan oplyses, at der er et permanent opslag om boremaskinetider i udhængs- 
skabene ved elevatorerne. 

 
 



Lyngby almennyttige Boligselskab  FORSLAG B 
SORGENFRIVANG II 
 

Deltagelse fra DAB ved afdelingsmøder 

Jeg vil gerne stille forslag, om at der ved den fremtidige afdelingsmøder i 

Sorgenfrivang 2 deltager en uvildig repræsentant/bisidder fra DAB.  

Forslagsstiller: Michael Horne Hansen, Grønnevej 249, 11.5 

 
 
 
Afdelingsbestyrelsens bemærkninger til forslag om deltagelse af DAB 
ved afdelingsmøder. 
 
Afdelingsbestyrelsen mener ikke, at der er nødvendigt, at DAB deltager ved alle 

afdelingsmøder. 
 
I nogle tilfælde er det fornuftigt, at DAB deltager i et afdelingsmøde. Det kunne som 

eksempel være, hvis der på dagsordenen er et emne om udlejningsregler. Så kunne 
DAB være repræsenteret med en ekspert på området. 

 
Det er bestyrelsens vurdering, at det fortsat skal være sådan, at DAB inviteres med til 
afdelingsmøderne, når det på grund af emner på dagsordenen eller tidligere 

beboerbeslutninger giver mening. 
 

Hvis forslaget vedtages kan det være med til at fordyre administrationsudgifterne – 
hvilket beboerne ikke kan være tjent 
 

Afdelingsbestyrelsen kan ikke støtte forslaget. 



Lyngby almennyttige Boligselskab  FORSLAG C 
SORGENFRIVANG II 
 

 

Afdelingsbestyrelsens bemærkninger til forslag om skiltning vedr. 
parkering. 
 
Afdelingsbestyrelsen mener ikke, at forslaget løser problemerne med uvedkommende 

og hensynsløs parkering. 
 

I stedet har afdelingsbestyrelsen et forslag på dagsordenen til dagens møde, som vi 
mener, løser problemet. 
 

Afdelingsbestyrelsen kan ikke støtte forslaget. 
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SORGENFRIVANG II 
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Afdelingsbestyrelsens forslag om indførelse af P-vagtordning 

 
På afdelingsmødet den 10. marts 2020 blev det vedtaget, at afdelingsbestyrelsen 

skulle undersøge fordele og ulemper ved indførsel af en P-vagtordning. 

 

På den baggrund har DAB udarbejdet notatet ” Parkeringskontrolaftaler – Betingelser 

og overvejelser”, som er vedlagt indkaldelsen til dette afdelingsmøde, som bilag D2. 

 

Efterfølgende har afdelingsbestyrelsen haft kontakt til et P-vagtfirma, og har 

udarbejdet nedenstående forslag, så afdelingsmødet kan beslutte, om der skal 

indføres en p-vagtordning på vores udearealer. 

 

Forslag 

 

• Der indgås en aftale med firmaet Unipark om kontrol af parkerede biler på 

vores arealer. 

• Unipark-ordningen er gratis for Sorgenfrivang II og Unipark opsætter gratis de 

nødvendige skilte. 

• Retningslinjer for, hvordan man må parkere, fastsættes af Sorgenfrivang II. 

• Overtrædelse af disse regler udløser en parkeringsbøde. 

• Der må kun parkeres inden for afmærkede P-båse. Visse båse vil få en 

maksimal længde af hensyn til passagen af andre biler. 

• Beboere med fast bopæl i Sorgenfrivang II har ret til en permanent P-licens, 

hvor nr. pladen til deres private køretøj/ køretøjer registreres. Primære, 

registrerede ene-brugere af et køretøj har samme ret. 

• Gæster til beboere kan få en midlertidig P-tilladelse - oprettet af beboeren - via 

Uniparks app eller hjemmeside. 

• For beboere uden IT-mulighed findes "papirløsninger". Gæstebilletter kan 

afhentes på ejendomskontoret. 

• Ved ind- og udflytninger, ved varelevering og ved særlige behov ved af- eller 

påsætning af personer kontaktes ejendomskontorets, som udsteder tilladelser 

efter behovet. 

• Uanset licens gælder: I samtlige P-båse, ved indgangspartiet foran receptionen, 

samt ved indgangspartierne på østsiden er der maksimalt parkeringstid på 30 

minutter (P-skivekontrol). 

• Kommunens handikap- og ældreservice er dog undtaget denne 

tidsbegrænsning. 

• Hvis EL-ladepladser etableres, indføres særlige P-regler her. 

 

Begrundelse for forslaget 

 

Der har de seneste år været et stigende antal biler blandt vores beboere og i 

samfundet i det hele taget. Dette har øget presset på vores P-pladser, og samtidig har 

der gennem de senere år været et stigende problem med "uhensigtsmæssigt" 
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parkerede biler og "fremmede" biler udefra. Bestyrelsen har gennem mange år søgt 

forskellige løsninger på problemet, uden dog at finde den helt rigtige. 

 

Vi finder, at ordningen tilgodeser formålet: At regulere parkeringen - ikke at 

straffe eller skaffe penge. 

 

Ordningen kan opsiges med ½ års varsel, hvis vi finder den utilfredsstillende. 

 

Når vi har koncentreret os om Unipark, er det fordi, de har gode referencer, og at DAB 

har gode erfaringer med dem andre steder. 

 

FAQ: 

 

Beboer: "Kan man få tilladelse til mere end 1 bil ?" 

SVAR: "Ja, eneste krav er, det i motorregisteret fremgår, at ejeren bor i 

Sorgenfrivang II.” 

 

Beboer: "Må jeg have en erstatningsbil fra f.eks. mit værksted og parkere den i 

Sorgenfrivang II, imens min egen repareres ?" 

SVAR: "Ja, det nemmeste er at du henvender dig i dagtimerne til ejendomskontoret 

og forklarer dit midlertidige problem, så oprettes den erstatningsbil som midlertidigt 

tilhørende dig" 

 

Beboer: "Kan jeg klage over min afgift ?" 

SVAR: "Ja, altid. Men der skal klages til Unipark i første omgang. Hvis deres svar ikke 

er tilfredsstillende, kan du klage til ejendomskontoret. Hvis du får medhold der, kan 

afgiften annulleres. 

 

MEN KUN, hvis din klage er berettiget i forhold til de regler, som er vedtaget for vores 

boligområde. 

 

Beboer: "Jeg har en firmaordning, jeg har en bil til rådighed, som jeg ikke selv ejer. 

Kan jeg så ikke længere bruge den til og fra arbejde ?" 

SVAR: "Jo, altid. Men KUN hvis firmaet har sat dig på som primær bruger på bilens 

registreringsattest. 

 

Beboer: "Jeg kører i en varevogn, som ejes af mit firma; men jeg kan ikke få mit navn 

på registreringsattesten, da firmaet ikke ønsker, at den kun bruges af mig. Hvad gør 

jeg ?" 

SVAR: "Du må desværre parkere ude på Grønnevej.  

 

 

Afdelingsbestyrelsen  

Sorgenfrivang II 

 



 

  

  

  

  

Parkeringskontrolaftaler – Betingelser og overvejelser 

Formålet med dette notat er, at redegøre for de overvejelser boligafdelingerne skal gøre sig før 

der indføres en parkeringskontrolaftale, herunder betingelserne, fordele, ulemper og væsentlige 

vilkår. Der er tale om umiddelbare betragtninger, og dermed ikke et udtømmende notat.  

Indledningsvis er det væsentligt at understrege, at det er afdelingsmødet der afgør om der skal 

indføres en parkeringskontrolaftale i boligafdelingen, og en hver beboer kan stille forslag herom, 

hvorfor det er væsentligt at være opmærksom på hvad der taler for og imod indførelsen, samt 

hvilke særlige aftalevilkår man bl.a. skal have med i overvejelserne.  

En parkeringskontrolaftale skal typisk være velbegrundet og er mere undtagelsen end 

hovedreglen. 

  

Overordnet betingelser for at indføre en parkeringskontrolaftale: 

▪ Der skal være tale om et privat område/grund, som afdelingen ejer. 

▪ Hvis der er tale om privat fællesvej eller offentlig vej er der offentligretlige begrænsninger 

i at indføre en parkeringskontrolaftale, hvorfor kommunen skal involveres. 

▪ Det skal vedtages på et afdelingsmøde at man ønsker p-kontrol. 

▪ Der bør være et konkret behov for parkeringskontrollen, men dette er ikke et krav for at 

man kan vedtage det. 

Forhold som taler for at indføre en parkeringskontrolaftale: 

▪ Generelt vil det altid afhænge af konkrete forhold om en parkeringskontrol er nødvendig, 

hvorfor nedenstående er generelle betragtninger. 

▪ Hvis ikke der er en reel konsekvens ved manglende overholdelse af parkeringsreglerne i 

boligafdelingen, kan en p-aftale gøre, at brugerne overholder reglerne. 

▪ Hvis der er mange udefrakommende som parkerer på afdelingens område, kan p-aftalen 

regulere forholdene. 

▪ Hvis der er for få p-pladser i afdelingen, kan en parkeringsaftale være løsningen, f.eks. 

ved at begrænse hvor mange biler der kan parkere pr. bolig. 

Juridisk afdeling 
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Forhold som taler imod at indføre en parkeringskontrolaftale: 

▪ P-aftaler er mindre fleksible og kan komplicere parkeringen, herunder for 

udefrakommende, gæster til beboerne, håndværkere og ikke mindst beboerne selv. 

▪ Der kommer endnu flere regler som beboerne skal forholde sig til. 

▪ Det pålægger flere administrative opgaver på afdelingen. 

▪ Der skal tages højde for at et eksternt firma pludseligt kontrollerer parkeringsforholdene. 

▪ Det kræver vedtagelse af klare parkeringsregler, hvor det ikke nødvendigvis er alle som 

kan blive enige om vilkårene. 

Væsentlige aftalevilkår i parkeringskontrolaftale: 

▪ Man skal være helt skarp på aftalevilkårene i aftalen med et parkeringskontrolfirma, 

herunder også ift. de konkrete forhold i boligafdelingen. Her kan juridisk afdeling 

passende involveres. 

▪ Afdelingen må i medfør af lovgivning ikke tjene penge på aftalen/kontrolafgifterne. 

▪ Det skal tydeligt aftales hvordan ændringer af aftalen kan ske, og hvordan afdelingen 

kan træde ud af aftalen, herunder med begrænset negative økonomiske konsekvenser 

og retablering af forholdene. 

▪ Parkeringskontrolfirmaet skal have ansvaret for lovligheden af aftalen, herunder for 

opkrævning af kontrolafgift, krav til skiltning og striber på parkeringsarealet samt 

eventuel ansøgning og involvering af myndigheder. 

▪ Ved registrering af personoplysninger eller nummerplader mv. skal persondatalovens 

regler overholdes. 

▪ Ved særlige installationer i forbindelse med parkeringskontrollen, f.eks. videoregistrering 

af nummerplader og skiltning, kan der være krav om at involvere politiet eller kommunen, 

hvorfor det er væsentligt at parkeringskontrolfirmaet forestår dette. 

 

 

Hvis en boligafdeling overvejer at indføre en parkeringskontrolaftale eller der er behov for 

sparring på området, kan juridisk afdeling selvfølgelig kontaktes. 
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Afdelingsbestyrelsens forslag om etablering af ladebokse til elbiler 
 

Det må forventes, at antallet af elbiler stiger markant de næste år. 
 
Det må også forventes, at der er beboere i afdelingen, der vil købe en elbil på grund 

af miljøfordelen, men også fordi el-udgiften til bilen vil være ca. det halve af udgiften 
til benzin sammenlignet med en normal bil. 

 
For at kunne køre i en elbil, skal man finde ladesteder, hvor man kan oplade sin elbil. 

 
Der findes ladesteder rundt omkring i området, og det forventes, at der kommer 
mange flere indenfor de nærmeste år. 

 
Men det kunne også være rart, hvis vi selv havde nogle ladepladser på ejendommens 

areal. 
 
På den baggrund vil afdelingsbestyrelsen foreslå følgende: 

 
• Der etableres op til 5 ladebokse ved de 5 parkeringspladser, der er beliggende 

ved siden af vaskeriet og indgangen til varmecentralen. 
• Ladeboksene kan etableres i samarbejde med Clever eller en anden udbyder. 
• Der indføres max. 3 timers parkeringsbegrænsning på de 5 parkeringspladser. 

(Årsagen til at der indføres parkerings-begrænsninger skyldes, at der skal være 
mulighed for andre beboere at kunne oplade. Der vil blive tilknyttet et p-

vagtfirma for at holde kontrol.) 
 
Økonomi: 

Det vurderes, at etablering af de 5 ladebokse vil koste ca. 100.000 kr. På 
indeværende budget er der afsat 204.000 kr. Projektet har derfor ingen 

huslejekonsekvenser. 
 
Bestyrelsen vil undersøge muligheder for og i givet fald søge om tilskud til 

etableringen samt undersøge om en udbyder vil stå for alle eller dele af udgifterne til 
etableringen. Hvis bestyrelsen finder der fornuftigt, vil bestyrelsen indgå en aftale 

med udbyderen. 
 
Praktiske forhold: 

De 5 ladepladser må kun anvendes af beboere i Sorgenfrivang II. 
 

Der må kun holde elbiler, der oplader på pladserne. 
 

Betaling for opladning foregår direkte mellem ladeudbyder (Clever og fx Homecharge) 
og beboeren. Ladeudbyderen kompenserer afdelingen for den strøm, der trækkes på 
afdelingens elinstallation.  

 
Driftsudgifterne til Cleverinstallationen forventes at være gratis og vil for andre 

ladeudbydere være omkring 100 kr./måned pr ladestik, svarende til ca. 2.500 kr. pr 
år for de to ladeudtag.  
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Afdelingen har ikke nogen udgifter til p-vagtfirmaet, men beboere, der holder ulovligt 
på ladepladserne vil kunne få en parkeringsbøde. 

 
Ladeboksene vil være sammenkoblet med afdelingens solceller og bidrager dermed 
positivt til afdelingens driftsøkonomi ved ”salg” af solcellestrøm til ladeudbyderne. 

 
 

Afdelingsbestyrelsen  
Sorgenfrivang II 
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Afdelingsbestyrelsens forslag om afskaffelse af den kollektive råderet 

ved køkken- og badmoderniseringer 
 
Afdelingen har i forbindelse med helhedsplanen fået etableret nye køkkener og 

badeværelser. Derfor forslår afdelingsbestyrelsen at sætte den kollektive råderet for 

køkken- og badeværelsesforbedringer i bero på ubestemt tid, da både køkkener og 

badeværelser blev nyinstallerede ved renoveringssagen i 2020. Det anses derfor, at 

afdelingens køkkener og badeværelser har en betydelig værdi, som der skal tages 

højde for, hvis beboeren ønsker at anvende råderetten.   

 

Afdelingens beboere kan ifølge lejeloven §39 fortsat udføre forbedringsarbejder i både 

køkken og badeværelse. Der skal fortsat indhentes godkendelse af 

forbedringsarbejderne på Ejendomskontoret før arbejdet påbegyndes og efter 

færdiggørelse af forbedringen. 

 

For både køkken og badeværelser vil der blive foretaget en individuel vurdering af 

værdien i den individuelle bolig, som vil blive modregnet den godtgørelse, der kan 

opnås. 

 

 

Afdelingsbestyrelsen  

Sorgenfrivang II 
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Afdelingsbestyrelsens forslag om opdatering af ordensreglementet 

 
Det er afdelingsbestyrelsens vurdering, at ordensreglementet trænger til en 

opdatering. 
 
Forslag til opdateringen og det gældende ordensreglement  vedlægges som bilag G1 

og bilag G2. 
 

 
Afdelingsbestyrelsen  

Sorgenfrivang II 
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Afdelingens regler 

 

Når du bor i en bolig i et almennyttigt boligselskab, så skal du være opmærksom på mange forhold. 

Fælles for alle regler – bortset fra det, der står i lejekontrakten – er, at reglerne er blevet behandlet 

af alle interesserede lejere på et beboermøde. 

På denne måde er alle reglerne blevet godkendt af beboerne i din boligafdeling. Alle reglerne har 

deres udgangspunkt i den særlige lovgivning, der gælder for vores område. Afdelingen har gælden-

de vedtægter og fire regelsæt. Deres lovmæssige udgangspunkt er: 

 

Vedtægter  Vedtægter for Lyngby almennyttige Boligselskab. 

 

Ordensreglement: Her står reglerne for, hvordan du skal forholde dig i og om-

kring din bolig. De skal medvirke til, at afdelingen bliver et 

godt sted at bo for både dig og afdelingens øvrige lejere. 

 

Vedligeholdelsesreglement: Her står reglerne for, hvordan du skal vedligeholde din bo-

lig i boperioden og reglerne for boligens vedligeholdelses-

stand ved fraflytning.  

 

Vedligeholdelsesstandard: Her står hvilken vedligeholdelsesstandard boligen skal have 

ved indflytning – samt krav til fraflytter. 

 

Råderetskatalog: Her står hvad du må ændre og forbedre i  din bolig. Der står 

også, hvordan du skal forholde dig inden du igangsætter en 

eventuel boligforandring/-forbedring. 

  

Alle disse regler skal helst passe til hver enkelt boligafdeling og de mennesker, der bor i den. Du 

kan gøre din indflydelse gældende, hvis du mener, at nogle regler er uhensigtsmæssige eller ikke 

passer længere. Det gør du ved at stille forslag herom til det ordinære afdelingsmøde – det er be-

skrevet i selskabets vedtægter, hvordan det foregår. 

 

 

 

 

 

 

Lyngby almennyttige Boligselskab 
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Ordensreglement 
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Hvor meget må du støje? 

Må du have husdyr? 

Hvordan bruger du fællesarealer? 

og meget mere 
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Ordensreglement 
 

Sorgenfrivang II består af 3 højhuse med 428 boliger. 

 

I højhusene bor vi mange mennesker sammen – og tæt på hinanden. Vi er børn, unge, voksne og 

gamle, og vi er forskellige i vor opfattelse af, hvordan vi bedst lever sammen uden at genere hinan-

den. Samtidig skal vi så vidt muligt have mulighed for at leve den livsform, vi hver især foretræk-

ker, så længe det ikke er til gene for andre lejere. Derfor er det nødvendigt med nogle ”færdselsreg-

ler” – eller ordensregler – for Sorgenfrivang II. 

 

Lejeloven siger, at lejeren skal overholde de almindelige ordensregler, der er gældende for ejen-

dommen og sikre god husorden og forsvarlig brug af det lejede. Lejeren skal sørge for, at ordens-

reglementet overholdes - også af lejerens gæster, idet lejeren er ansvarlig for gæsternes handlinger. 

 

Vi har en  omkostningsbestemt husleje, hvilket vil sige, at vi ikke kun skal betale de faste udgifter 

(skatter, afgifter, varme osv.). Vi skal også betale alle udgifter til vedligeholdelse og rengøring i 

højhusene og på vores arealer ved bebyggelsen. Derfor er det vigtigt at huske os selv og børnene på, 

at jo mindre der er at gøre rent og reparere efter beskadigelse – jo billigere bor vi. 

 

Det er den enkelte beboers pligt at orientere sig om ordensreglementet og efterleve det. 

 

Inden for i boligerne gælder følgende regler: 

 

Vinduer 

Skader på vinduer skal altid anmeldes til ejendomskontoret. 

Kun gardiner, persienner og lignende må anvendes som solafskærmning.  

 

Gulve 

Lejeren har pligt til at vedligeholde gulvene. Ejendomskontoret skal rådføres, inden gulvene gives 

nogen form for efterbehandling. 

 

Bad og toilet 

Bleer, vat og lignende må ikke kastes i toiletkummen, da det kan tilstoppe afløbsrør.  

 

Vandhaner og cisterner. 

Utætte rør, vandhaner og cisterner kan, udover at medføre et stort og dyrt vandspild, forårsage 

vandskader på selve bebyggelsen og skal derfor straks meddeles på ejendomskontoret. 

 

Antenner 

Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun foretages med korrekte kabler og stik. Ejendomskon-

toret kan rådgive herom. 

 

Der må ikke opsættes parabolantenner andre steder end på altaner. Parabolens øverste kant må ikke 

være højere end 1,20 m fra altangulv. 

 

Paraboler må kun opsættes efter skriftlig tilladelse fra ejendomskontoret. Antenner og paraboler 

skal opsættes efter de anvisninger, der gives af ejendomskontoret. 
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Køleskabe, komfurer og emhætte 

Fabrikanternes anvisninger skal overholdes. Manglende vedligeholdelse eller skader, som skyldes 

forkert betjening, misbrug eller uheld betales af lejeren.  

 

Enhver fejl eller uregelmæssighed ved de tekniske installationer skal omgående meldes på ejen-

domskontoret eller i receptionen. 

 

Vaske- og opvaskemaskiner samt tørretumblere 

Opvaskemaskiner, vaskemaskiner og tørretumblere må kun installeres efter skriftlig tilladelse fra 

Ejendomskontoret. Vaskemaskiner og tørretumblere  må ikke benyttes mellem kl. 23.00 og 06.00. 

 

For at undgå utætte slanger eller pakninger, skal man lade udføre serviceeftersyn, som fabrikanten 

foreskriver. Eventuelle skader, der skyldes forsømmelse fra lejerens side, kan medføre erstatnings-

ansvar. 

 

Vandskader eller andre skader skal omgående meldes på ejendomskontoret eller til vagten uden for 

normal åbningstid 

 

Jævn opvarmning af alle rum i lejligheden 

For at undgå fugt- og skimmelskader påhviler det beboerne at holde en jævn opvarmning af alle 

rum i lejligheden i vinterhalvåret. 

 

Håndværksmæssige aktiviteter og brug af maskiner,  

Maskiner, der kan genere omkringboende, skal anbringes på støjdæmpende underlag. 

 

Støjende håndværksmæssige aktivitet og brug af boremaskiner må kun finde sted mandag til fredag 

mellem kl. 08.00 og 19.00 og lørdag  kl. 10.00 og kl. 13.00. Søn- og helligdage må der ikke findes 

støjende håndværksmæssige aktiviteter sted. 

 

Boremaskine udlånes  i receptionen mod depositum. 

 

Musik m.v. 

Tv, pc’er, musikanlæg og musikinstrumenter må ikke spille så højt, at naboerne bliver generet af 

det. 

 

Fester man sent, skal man tage hensyn til sine naboer og sikre sig, at de er informeret om den sene 

musik og/eller dans. 

 

Støjende ophold på altaner, reposer og i indgangspartier er forbudt. 

 

Husdyr 

Beboerne i Sorgenfrivang II må holde mindre husdyr, dog ikke hund og højst 2 katte, der ikke med-

fører lugt- og støjgener for naboer, og som udelukkende opholder sig inden for hjemmets fire væg-

ge. 
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Uden for boligerne gælder følgende: 

 

Affald og affaldsskakt 

Affaldsskakten må kun anvendes til køkkenaffald (dagrenovation). Af hygiejniske grunde skal alt 

køkkenaffald være forsvarligt indpakket, når det kastes i skakten. Hvis man taber/spilder affald ved 

skakten, skal man omgående sørge for at fjerne det og vaske af. 

 

Øvrigt affald skal bortskaffes i de opstillede affaldsbeholdere og i affaldshusene efter de til enhver 

tid gældende sorteringsregler. Kattegrus skal bortskaffes i den specielle beholder i affaldshusene. 

 

Større kasserede ting henstilles i affaldshusene til bortkørsel. Ved større mængder storskrald (møb-

ler og lignende) skal ejendomskontoret kontaktes inden det sættes ned. 

 

Altaner og terrasser 

Der må ikke anbringes noget udvendig på altan eller facade. 

Hvis man hænger noget op på altanglasværnet (indvendigt), skal man sikre, at glasværnet ikke øde-

lægges eller ridses. 

 

Ophængning på væggen på altanen må kun ske ved at anvende de træplader, der er placeret mellem 

fiberbetonpladerne. 

 

Der må ikke bores eller skrues i fiberbetonpladerne. 

Der må kun stilles havemøbler og lignende på altanerne. 

 

Som solafskærmning må kun anvendes parasoller, som er grundigt fastgjort og godkendte markiser. 

Solsejl må ikke opsættes.  

 

Et afdelingsmøde har besluttet farven og typen på markisen. Farven kan ses på ejendomskontoret. 

Markisen skal bestilles gennem ejendomskontoret. Opsætning af markisen skal foretages af ejen-

dommens markisefirma. 

 

Altanerne og terrasser må ikke bruges som ”pulterrum” eller som oplagsplads. Altanerne må kun 

bruges til tørretøj, hvis tøjet holdes under altanværnet. Rystning af tæpper og duge må ikke ske ud 

over altanen. 

 

Blomster og planter kan anbringes indenfor altanens areal. Ved vanding af blomster skal det sikres, 

at vandet ikke kan løbe ned til underboerne. 

 

Det er ikke tilladt at smide genstande, herunder cigaretter, cigaretskod og visne blomster ud fra al-

tanen.  

 

Rengøring af altanerne påhviler lejerne. Ved vask af altangulve skal det sikres, at vaskevandet ikke 

kan løbe ned til underboerne. Lejere i stuelejligheder mod vest har pligt til at vedligeholde bed, fli-

ser mv. i havestykket tilhørende lejligheden. Driften tager sig af hækken. 

 

Det er ikke tilladt, at grille (gas-, kul- eller el-grill) på altanerne eller på terrasserne.  

 

Fyrværkeri af enhver art må ikke afbrændes fra altaner eller på terrasser. 
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Reposer og andre fællesarealer (ude og inde) 

Reposerne er et fællesareal og må ikke anvendes til opbevaring af møbler, cykler, løbehjul, barne-

vogne, sko og lignende. Dog accepteres en enkelt prydgenstand, der ikke er til gene for andre lejere, 

og der må desuden stilles en postkasse. 

 

Rygning på reposer er forbudt. Hvis brandalarmen går i gang på grund af rygning, bliver lejeren 

gjort ansvarlig for udgifter til brandvæsenet. 

 

Beboerne skal være opmærksomme på, at kraftig røgudvikling fra køkkener kan igangsætte brand-

alarmen på reposen, hvis hoveddøren åbnes og røgen ledes ud på reposen. Hvis brandalarmen går i 

gang på grund af røg fra køkkenet, bliver lejerne gjort ansvarlig for udgiften til brandvæsenet. 

 

Bankning af dørmåtter må ikke foretages på reposerne, og man har pligt til selv at rengøre under 

dørmåtten, hvis den ikke er fjernet, når der gøres rent på reposerne. Beboerne kan orientere sig i 

udhængsskabet i stueetagen til højre for elevatorerne om, hvornår rengøring af reposerne foretages.  
Tryksager til omdeling må ikke frit henstilles noget sted, hverken ude eller inde på Sorgenfrivang 

II’s arealer. 

 

Fodring af dyr er forbudt på grund af rottefare. 

 

Indkøbsvogne- og -kurve må ikke henstilles i og ved bebyggelsen. 

 

Det er ikke tilladt at grille på ejendommens fællesarealer ud over området ved nyttehaverne. 

 

Afbrænding af fyrværkeri på indendørs fællesarealer er forbudt. 

 

Leg og boldspil 

Leg, herunder boldspil, løb på rulleskøjter, skateboard, og cykling indendørs på fællesarealerne, er 

ikke tilladt. Det er ikke tilladt, at tegne eller male på træ- og murværk eller på anden måde beskadi-

ge inventar, bygninger og disses omgivelser. 

 

Om aftenen må leg ikke blive så støjende, at den generer beboerne, der gerne vil nyde aftenen i fred 

og ro på deres altaner. Støjende leg og adfærd på ejendommens legepladser og boldbaner må ikke 

finde sted i tidsrummet kl. 21-08. 

 

Der må ikke cykles på legepladserne. 

 

Barnevogne, trækvogne, cykler, knallerter og legeredskaber 

Barnevogne må ikke permanent stilles i indgangspartierne, gangarealerne eller på reposerne, men 

kun i barnevognsrummene i kælderen. 

 

Cykler, knallerter, trækvogne og legeredskaber må kun stilles i cykelstativer eller i cykelkælder. 

 

Hensynsløs kørsel på stierne er ikke tilladt. 

 

Færdsel og parkering 

Af hensyn til beboernes og gæsters sikkerhed skal der køres langsomt og forsigtigt på udearealerne 

(Max. 20 km i timen). 
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Kun personbiler og motorcykler må parkeres på skråparkeringspladserne på vestsiden af ejendom-

men, og de skal parkeres inden for de afmærkede parkeringspladser. 

 

På de øvrige parkeringspladser på ejendommen må alle slags køretøjer parkeres. De skal dog parke-

res inden for afmærkningen. Parkering ud for indgangsdørene er ikke tilladt. 

 

Motorkøretøjer, trailere og lignende, der ikke er forsynet med nummerplader, må ikke stilles på 

Sorgenfrivang II’s arealer. Campingvogne, trailere og lignende må ikke parkeres på ejendommens 

arealer. 

 

Facader 

Den enkelte beboer må ikke selv ændre på husenes karakter og udseende ved farvevalg, over- og 

inddækning af altaner og terrasser eller ved opsætning af stakitter. 

 

Selskabslokaler.  

Støjende adfærd uden for selskabslokalerne er ikke tilladt, og de gældende udlejningsregler skal 

overholdes. 

 

Vaskeriet 

Vask i vaskeriet foregår på beboernes eget ansvar. De ophængte regler i vaskeriet skal følges. 
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Afdelingens regler 

 

Når du bor i en bolig i et almennyttigt boligselskab, så skal du være opmærksom på mange forhold. 

Fælles for alle regler – bortset fra det, der står i lejekontrakten – er, at reglerne er blevet behandlet 

af alle interesserede beboere på et beboermøde. 

På denne måde er alle reglerne blevet godkendt af beboerne i din boligafdeling. Alle reglerne har 

deres udgangspunkt i den særlige lovgivning, der gælder for vores område. Afdelingen har 

gældende vedtægter og fire regelsæt. Deres lovmæssige udgangspunkt er: 

 

Vedtægter  Vedtægter for Lyngby almennyttige Boligselskab. 

 

Ordensreglement: Her står reglerne for, hvordan du skal forholde dig i og 

omkring din bolig. De skal medvirke til, at afdelingen bliver 

et godt sted at bo for både dig og afdelingens øvrige 

beboere. 

 

Vedligeholdelsesreglement: Her står reglerne for, hvordan du skal vedligeholde din 

bolig i boperioden og reglerne for boligens 

vedligeholdelsesstand ved fraflytning.  

 

Vedligeholdelsesstandard: Her står hvilken vedligeholdelsesstandard boligen skal have 

ved indflytning – samt krav til fraflytter. 

 

Råderetskatalog: Her står hvad du må ændre og forbedre i  din bolig. Der står 

også, hvordan du skal forholde dig inden du igangsætter en 

eventuel boligforandring/-forbedring. 

  

Alle disse regler skal helst passe til hver enkelt boligafdeling og de mennesker, der bor i den. Du 

kan gøre din indflydelse gældende, hvis du mener, at nogle regler er uhensigtsmæssige eller ikke 

passer længere. Det gør du ved at stille forslag herom til det ordinære afdelingsmøde – det er 

beskrevet i selskabets vedtægter, hvordan det foregår. 

 

 

 

 

 

 

Lyngby almennyttige Boligselskab 

SORGENFRIVANG II 
 

 Dato for godkendelse på afdelingsmøde: 

  Ordensreglement: 22. marts 2011 

 Vedligeholdelsesreglement: 17. marts 2015   

 Vedligeholdelsesstandard: 13. november 2018  

 Råderetskatalog: 21. marts 2006  
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Ordensreglement 
samt 

regler for husdyrhold, 

regler for benyttelse af forsamlingshus og  

regler for benyttelse af fællesvaskerier 

 

 

Om 
 

levereglerne i og omkring 
 

din bolig 
 

 

 

Hvor meget må du støje? 

Må du have husdyr? 

Hvordan bruger du fællesarealer? 

og meget mere 
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Ordensreglement 
 

Sorgenfrivang II består af 3 højhuse med 428 boliger. 

I højhusene bor vi mange mennesker sammen – og tæt på hinanden. Vi er børn, unge, voksne og 

gamle, og vi er forskellige i vor opfattelse af, hvordan vi bedst lever sammen uden at genere 

hinanden. Samtidig skulle vi gerne alle sammen have mulighed for den livsform vi foretrækker. 

Derfor er det nødvendigt med nogle ”færdselsregler” – eller ”ordensregler” – for Sorgenfrivang II. 

 

Lejeloven siger, at lejeren skal overholde de almindelige ordensregler, der er gældende for 

ejendommen og sikre god husorden og forsvarlig brug af det lejede. Lejeren skal sørge for, at 

pligter der påhviler lejeren, og iagttages af de personer for hvis handlinger lejeren er ansvarlig. 

 

Lejeloven og ordensregler kan forekomme den enkelte lejer uvedkommende og overflødige. 

Naturligvis overholder vi alle sammen begge. 

 

I det daglige er der nok heller ingen, der konstant husker på, at vi har noget der hedder en 

omkostningsbestemt husleje. Derfor skal ikke alene de faste udgifter (skatter, afgifter, varme o.s.v.) 

betales af os selv. Vi skal også betale alle udgifter til vedligeholdelse og rengøring i højhusene og 

på vores arealer ved bebyggelsen. Derfor er det vigtigt, at huske os selv og børnene på, at jo mindre 

der er at gøre rent og reparere efter beskadigelse – jo billigere bor vi her. 

 

 

Indenfor i lejlighederne gælder følgende regler: 

 

Vinduer 
 

Alle vinduer i højhusene er børnesikrede. Børnesikringen forhindrer, at vinduet ved udluftning kan 

åbnes mere end nødvendigt. 

 

Bebyggelsen har tegnet kollektiv glasforsikring for alle vinduer. Skader anmeldes på 

ejendomskontoret eller i receptionen, som sørger for reparation. 

 

Gulve 
 

Ejendomskontoret skal rådføres, inden gulvene gives nogen form for efterbehandling. 

 

Bad og toilet 
 

Af hensyn til andre beboere må der ikke bades mellem kl. 23.00 og 06.00. 

 

Rensning af afløbsrør er besværligt og dyrt. Vær derfor forsigtig med hvad, man skyller ud i 

håndvask og toilet. Bleer, vat og lignende må ikke kastes i toiletkummen, da det kan tilstoppe 

afløbsrør. 

 

Vandhaner og cisterner 
 

Utætte rør, vandhaner og cisterner kan, udover at medføre et stort og dyrt vandspild, forårsage 

vandskader på selve bebyggelsen og skal derfor straks meddeles på ejendomskontoret eller i 

receptionen. Defekte vandhaner kan ligeledes støje, så de generer andre beboere. 
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Reparationer, der skyldes slid eller ælde, udføres for Sorgenfrivang II’s regning. Henvendelse 

herom skal ske på ejendomskontoret 

 

Antenner 
 

Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun foretages med korrekte kabler og stik. 

Ejendomskontoret kan rådgive herom. 

 

Der må ikke opsættes parabolantenner andre steder end på altaner. Parabolen må ikke være højere 

oppe end gelænderet. 

 

Køleskabe, el-komfurer og ventilation 
 

Fabrikanternes anvisninger skal overholdes. Drift af de tekniske installationer betales af beboerne, 

og det samme gælder skader, som skyldes forkert betjening, misbrug og uheld. 

 

Reparationer, der skyldes slid eller ælde, udføres på Sorgenfrivang II’s regning. 

 

Til el-komfurer må kun benyttes køkkentøj med plansleben bund, hvis størrelse svarer til den 

benyttede kogeplade. Anvendelse af forkert køkkentøj kan medføre ødelæggelse af kogepladerne. 

 

Ventilationsventilerne til bebyggelsens udsugningsanlæg skal med jævne mellemrum renses, da 

man ellers ikke vil opnå den fulde udnyttelse. 

 

Enhver fejl eller uregelmæssighed ved de tekniske installationer skal omgående meldes på 

ejendomskontoret eller i receptionen. 

 

Vaske- og opvaskemaskiner 
 

Opvaskemaskiner og/eller vaskemaskiner må kun installeres efter skriftlig tilladelse fra DAB, og 

må ikke benyttes mellem kl. 23.00 og 06.00. 

 

For at undgå utætte slanger eller pakninger, skal man lade udføre serviceeftersyn, som fabrikanten 

foreskriver. 

 

Eventuelle skader, der skyldes forsømmelse fra lejerens side, kan medføre erstatningsansvar. 

 

Vandskader eller andre skader skal omgående meldes på ejendomskontoret eller i receptionen. 

 

Radiatorer (frostvejr) 
 

Radiatorerne må ikke lukkes helt i vinterperioden, da dette kan medføre frostsprængninger. 

 

Rejser man fra lejligheden, skal man inden afrejsen sikre sig, at ingen radiatorer er helt lukkede. 
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Maskiner 
 

Symaskiner og andre maskiner, der kan genere omkringboende, skal anbringes på støjdæmpende 

underlag. 

 

Slagboremaskiner og lignende må kun bruges mandag til fredag mellem kl. 08.00 og 19.00. Lørdag 

må der bores i tidsrummet mellem kl. 10.00 og kl. 13.00. På søn- og helligdage må der ikke bores. 

Slagboremaskine udlånes gratis i receptionen. 

 

Tørretumbler og andre støjende maskiner må kun benyttes på hverdage mellem kl. 08.00 og 19.00. 

 

 

Musik m.v. 
 

Radio, fjernsyn, grammofon, båndoptager, forstærkeranlæg m.v. og musikinstrumenter må ikke 

spille så højt, at naboerne bliver generet af det. 

 

Fester man sent, skal man sikre sig, at de omkringboende er informeret om den sene musik og/eller 

dans. 

 

Støjende ophold på reposer og i indgangspartier er forbudt. 

 

 

Husdyr 
 

Beboerne i Sorgenfrivang II må holde mindre husdyr (ikke hunde), der ikke er til gene for naboer, 

og som udelukkende opholder sig inden for hjemmets fire vægge. 

 

 

Uden for lejligheden gælder følgende: 

 

Affald og affaldsskakt 
 

Af hygiejniske grunde skal alt affald være godt indpakket, når det kastes i skakten. Dette gælder 

også tomme konservesdåser og lignende, både når det kastes i skakten og når det lægges i 

affaldsposer i skralderummet. 

 

Flasker, syltetøjsglas og andre hårde genstande må ikke kastes i skakten, men skal bæres ned i 

skralderummet og lægges i diverse kasser. 

 

Hvis man taber affald ved skakten, skal man selv omgående sørge for at fjerne det. 

 

Større kasserede ting henstilles i skralderummet til bortkørsel. 

 

Altaner, terrasser og trappereposer 
 

Der må ikke anbringes noget udvendig på altan eller facade. 

 

Blomster kan anbringes indvendig på altanen, men under pladehøjde og således at blomster og 

planter holdes inden for altanens åbning. 
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Solsejl og markiser skal opsættes på betryggende måde og holdes i forsvarlig stand. 

 

Altanerne må kun bruges til tørretøj, hvis tøjet ikke kan ses udefra - d.v.s. det skal være under 

gelænderhøjde. Reposerne er et fællesareal og der må ikke henstilles noget. 

 

Rengøring af altaner påhviler lejerne. Vis hensyn til underboen. 

 

Der må ikke komme noget udover altanen, da det lander hos underboen – det gælder vand og affald 

af enhver art. 

 

Det er ikke tilladt, at lave mad på grill på altanerne, terrasserne eller fællesarealerne mod 

Grønnevej. 

 

Fyrværkeri af enhver art må under ingen omstændigheder afbrændes fra altaner, trappereposer eller 

selskabslokalerne og haven til disse. 

 

Stuelejlighedernes terrasser må ikke bruges som ”pulterrum” eller til tøjtørring. 

 

Tryksager til omdeling må ikke frit henstilles noget sted, hverken ude eller inde, på Sorgenfrivang 

II’s arealer. 

 

Fordring af dyr er forbudt. 

 

Tæppebankning 
 

Tæpper, møbler m.v. må ikke bankes på altanerne, trappeafsatser eller fra vinduer. 

 

Tæppebankning og lignende må kun foregå på de opstillede bankestativer. 

 

 

Leg og boldspil 
 

Børnene må ikke lege i indgangspartierne, på trappegange, i gangene i stuen, i kældre eller andre 

steder i højhusene. Dette kan være til gene for beboerne og farligt for børnene. 

 

Leg og rulleskøjteløb i gangene og indgangspartierne er specielt generende for beboerne i 

stueetagen og absolut forbudt. 

 

Det er ikke tilladt, at tegne eller male på træ- og murværk eller på anden måde beskadige inventar, 

bygninger og disses omgivelser. 

 

Børn må ikke lege med bue og pil, luftbøsser, salonrifler og andet farligt legetøj i og ved 

bebyggelsen. 

 

Om aftenen må leg ikke blive så støjende, at den generer beboerne, der gerne vil nyde aftenen i fred 

og ro på deres altaner. 
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Barnevogne, cykler, knallerter og legeredskaber 
 

Barnevogne må ikke til stadighed stilles i indgangspartierne eller på trappeafsatserne, men kun i 

barnevognsrummene i kælderen. 

 

Cykler, knallerter og legeredskaber må ikke stilles udenfor stativerne i indgangsarealerne eller på 

trappeafsatserne. 

 

Når cykler og knallerter stilles udenfor husene, skal de anbringes i cykelstativerne, så de ikke står i 

vejen for passage til og fra indgangsdørene. 

 

Indkøbsvogne må ikke henstilles i og ved bebyggelsen. 

 

Hensynsløs kørsel på stierne er ikke tilladt. 

 

 

Færdsel og parkering 
 

Af hensyn til beboernes og gæsters sikkerhed skal der køres langsomt og forsigtigt på arealerne 

omkring højhusene. 

 

Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på de afmærkede parkeringspladser. 

 

Parkering i indgangsarealerne og ud for indgangsdøre er forbudt. 

 

Motorkøretøjer, der ikke er forsynet med nummerplader, må ikke parkeres på Sorgenfrivang II’s 

arealer. 

 

 

Facader 
 

Den enkelte beboer må ikke selv ændre på husenes karakter og udseende ved farvevalg, over- og 

inddækning af altaner og terrasser eller ved opsætning af stakitter. 

 

 

Ejendomskontoret 
 

Ejendomskontoret er beliggende overfor vaskeriet. 

 

Ejendomskontoret har kontortid: 
 

Mandag – fredag……………………kl. 08.00 –  09.00 

Onsdag tillige……………………….kl. 17.00 –  18.00  

(Lørdag lukket) 
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Afdelingsbestyrelsens forslag om at Sorgenfrivang II i fremtiden skal 

forsynes med fjernvarme. 
 
Vestforbrænding vil etablere fjernvarme i vores område, og har netop fået godkendt 

et fjernvarmeprojekt hos kommunen. 
 
På den baggrund har der været kontakt mellem afdelingsbestyrelsen, DAB og 

Vestforbrændingen om etablering af fjernvarme i Sorgenfrivang II. 
 

Det forventes, at en aftale vil kunne træde i kraft den 1. januar 2022 og betyde, at 
Vestforbrænding overtager driften af vores gaskedler og at vi køber varme fra dem. 
Derudover vil det være muligt, at Vestforbrænding vil være interesseret i at leje vores 

varmecentral som spidslastværk. Dette vil give en lejeindtægt til afdelingen.  
 

Alt i alt vil det medføre en stor besparelse på afdelingens varmeudgifter. Derudover vil 
vi få indtægter fra elproduktionen fra vores solceller. 
 

Det vil således være en fordel for beboerne, hvis en overgang til fjernvarme sker 
hurtigst muligt. 

 
Det har ikke muligt at nå at få udarbejdet et fyldestgørende beslutningsforslag til 

dette afdelingsmøde. Derfor stiller afdelingsbestyrelsen nedenstående forslag. 
 
Forslag: 

Afdelingsbestyrelsen foreslår, at Sorgenfrivang overgår til fjernvarmeforsyning fra 
Vestforbrænding hurtigst muligt, hvis en aftale med Vestforbrænding vil være en 

økonomisk fordel for beboerne, og at den endelige beslutning foretages ved en 
urafstemning blandt alle beboere, når alle forhold mellem afdelingen og 
Vestforbrænding er kendt. 

 
 

Afdelingsbestyrelsen  
Sorgenfrivang II 
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Hundetilladelse 

Jeg stiller forslaget om tilladelse til små hunderacer i afdelingen.  

Dvs. det er individuelt fra højhus til højhus, om der kommer tilladelse eller ej.  

Afdelingen består af 3 højhuse, dermed mulighed for, at tilgodese alle beboers ønske 

om hund/ikke hund. Således alle beboer kan blive boende i afdelingen trods 

forskellige behov og ønsker. 

Der ønskes brevstemning udsendt til hver husstand, iht. alle kan blive hørt. 

Med venlig hilsen 
Charlotte Phister 
259 3. 1 

 
 
 
Afdelingsbestyrelsens bemærkninger til forslag om hundetilladelse 
 
Afdelingsbestyrelsen finder ikke at hunde og højhuse hører sammen. Der er synd for 

både hunde og mennesker.  
 

Det er jo ikke bare hensynet til dem, der vil have hund, der skal tænkes på.  
 
Det er bestyrelsens vurdering, at rigtig mange beboere ikke ville have søgt lejlighed i 

Sorgenfrivang II, hvis det var tilladt at holde hunde. Mange beboere er glade for, at 
der ikke er hunde i bebyggelsen. 

 
Der bør også tages hensyn til de beboere, der er bange for hunde og til dem, som 
ikke kan tåle hunde. Der er nogle, der kan blive syge, få f.eks. astma, hvis de 

kommer ind i en elevator, hvor der har været hunde. Disse beboere skal man også 
tage hensyn til. 

 
Det kan ikke være rigtigt, at vi flytte hunde ind, og så må mennesker flytte ud, fordi 
de bliver syge af hundene, eller bliver bange for hundene. 

 
Vi har haft hundeforbud så længe, at nye lejere kendte betingelserne, da de flyttede 

ind. 
 
Ville man have hund, kunne disse lejere have søgt et andet sted hen, hvor der er 

tilladt at have hundehold. 
 

Man kan forvente, at mange beboere vil blive generet af hundegøen på alle tider af 
døgnet. Ud over at det er til stor gene for beboerne, så skal ejendomskontoret og DAB 
bruge mange ressourcer på at behandle klager.  
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Det må ligeledes forventes, at der vil komme en masse hundeefterladenskaber på 
vores sparsomme udearealer. Efterladenskaber, som man kan træde i og slæbe med 

ind i bebyggelsen. Ud over at det er meget ulækkert, så skal afdelingen anvende flere 
penge på rengøring, både ude og inde, Derudover skal ejendomskontoret og DAB 
bruge mange ressourcer på at behandle klager overfor hundeejere, som ikke samler 

hundeefterladenskaberne op. 
 

Der er erfaringer fra andre bebyggelser, at nogle boliger ødelægges, eller kommer til 
at bære kraftigt præg af hundeholdet. Det kan medføre store efterregninger ved 
flytninger. I nogle af disse tilfælde kan fraflytteren ikke betale efterregningerne. Det 

betyder, at alle de andre beboere kommer til at betale for ødelæggelserne. 
 

Afdelingsbestyrelsen kan ikke støtte forslaget. 
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Udskiftning af afdelingens gamle træporte/garageporte til elektriske 

Efter en yderst vellykket totalrenovering af bebyggelsen, hvor nu også udearealerne 

er kommet til at fremstå rigtigt nydeligt, synes jeg det er blevet tid til udskiftning af 

afdelingens gamle og formentlig originale garageporte. 

Flere af garageportene er efterhånden blevet noget trætte at se på, både mht. 

beklædning og malerarbejde, hvorfor jeg her tillader mig at fremsætte ønske om 

udskiftning. 

På den baggrund har jeg tilladt mig at indhente tilbud fra Crawford Porte, der er 

blevet fremsendt direkte til ejendomskontoret.  

Tanken var at vi i afdelingen kunne udnytte det allerede eksisterende nøglebrik 

system til åbning af garagerne. Denne komfort vil sikkert kunne glæde en del af vore 

ældre beboere, da elektronik og motorstyring står for det fysiske arbejde med åbning 

af porten.  

Fordele for driften ved udskiftning: 

· Ingen vedligehold / malerarbejde af træværk. 

· Ingen smøring af låsecylindre. 

· Ingen reparation eller udskiftning af låse, når nøgler mangler efter fraflytning. 

Jeg ønsker, at afdelingsmødet tager stilling til forslaget med baggrund i det 

fremsendte materiale, men er åben over for leverandør med en tilsvarende løsning.  

Med venlig hilsen 

Søren Lünell, Grønnevej 253, 10-1.  

 
 
Afdelingsbestyrelsens bemærkninger til forslag on nye garageporte. 
 
Da afdelingsbestyrelsen begyndte at arbejde med helhedsplanen og renovering af 
Sorgenfrivang II var en nedrivning af garagerne og etablering af nye garager/carporte 

med i overvejelserne. 
 

Årsagen til dette var, at garagerne allerede på det tidspunkt var utidssvarende, 
nedslidte og udskiftningsmodne. Men på grund af økonomien kom garagerne ikke med 

i helhedsplanen. 
 
Garagerne er stadig i dårlig stand. Der siver bl.a. vand ind gennem murværket – både 

ude- og nedefra, og taget i så dårlig stand, at der skal lægges et nyt. Asfalten er så 
dårlig, at den også skal udskiftes. Derudover er garagerne bygget i en tid med meget 

mindre biler, så det er ikke nemt at parkere sin bil i garagerne. 
 
Det vil bedre kunne betale sig, at nedrive de gamle garager, og bygge nyt i form af 

nye garager eller en carport løsning. 
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Afdelingsbestyrelsen arbejder på, at der med tiden skal gøres noget med garagerne. 
Vi har i langtidsbudgettet i år 2023/24 afsat ca. 5 mio. kr. til garagerne, men det er 

langtfra nok. 
 
Det er således ikke nok kun at bruge penge på udskiftning af portene. Og det kan 

være en rigtig dårlig forretning for os, at bruge minimum 2,5 mio. kr., som forslaget 
vil koste, på nye porte nu, og så om 5-7 år måske ændre hele garageanlægget. 

 
Det er bestyrelsens plan, at arbejde videre med en samlet løsning på garagerne, men 
kan for nuværende ikke sige hvornår, vi får råd til en renovering/nybyg af garagerne. 

Vi er lige steget i husleje i forbindelse med helhedsplanen, og vi kan se frem til nye 
husleje stigninger på måske omkring 6 % på grund af en fejl hos DAB. Derudover vil 

ydelsesstøtte til renoveringen falder de næste år, hvilket også vil give en 
huslejestigning. 
 

Der er kun beboerne til at betale udgifterne i afdelingen, og vi er i en tid, hvor vi skal 
tænke os rigtigt godt om, før vi påtager os nye udgifter. 

 
Afdelingsbestyrelsen kan på den baggrund ikke støtte forslaget. 
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Forslag flytning af legeplads ved 247 
 

Da vi meget sjældent har set små børn benytte rutsjebane, legehus og sandkasse på 
arealet ved 247, men mest har set at det benyttes af halvstore børn til at køre rundt 
på gangbroerne på cykel, vil vi foreslå, at installationerne flyttes hen på fællesarealet 

ved nyttehaverne eller til en af de andre legepladser, og at man i stedet laver et pænt 
haveanlæg ved 247 med buske og blomster og bænke. 

 
Med venlig hilsen 

Jørgen og Lone Guldager, Grønnevej 247 4. 4 
 
 

Afdelingsbestyrelsens bemærkninger til flytning af legeplads ved 247 
 

Da legepladsen ved 247 blev etableret, var hensigten, at den skulle bruges af de helt 
små børn. Og det har den været brugt til i større eller mindre grad. 
 

Det er afdelingsbestyrelsens vurdering, at legepladsen for tiden ikke bruges så meget. 
Men vi ved jo ikke, om legepladsen på et senere tidspunkt vil blive brugt mere, hvis 

der på det tidspunkt bor flere små børn i afdelingen. Derudover er det også fint, at 
der ved hvert højhus er et sted, hvor børn kan lege. 

 
Afdelingsbestyrelsen har undersøgt hvad det vil koste at flytte legepladsen og etablere 
et haveanlæg med buske, blomster og bænke. 

 
Det er ejendomskontorets vurdering at en nedtagning og ny opstilling af legepladsen 

vil koste omkring kr. 299.000. Etablering af et pænt haveanlæg med buske, blomster 
og bænke vil koste mellem kr. 50.000 – 100.000. Samlet set vil udgiften med 
rådgiver og uforudsete udgifter beløbe sig til omkring kr. 500.000.  

 
Afdelingen har ikke i budgettet hensatte midler til en sådan ændring af udearealerne 

og udgifterne skal derfor skaffes ved en huslejestigning på 1,35 %, hvis det skal 
betales på én gang eller 0,13 % om året i 10 år. 
 

Afdelingsbestyrelsen finder det ikke vigtigt at bruge så mange penge på en flytning af 
legepladsen. Dette skal også ses i lyset af, at det på grund af en fejl hos DAB er risiko 

for, at vi i det næste budget skal have en huslejestigning på omkring 6 %. 
 
Afdelingsbestyrelsen arbejder for, at vi ikke skal have for høje huslejestigninger, og 

kan på den baggrund og på grund af ovenstående ikke støtte forslaget. 
 


