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Kort om Lærkebo 

Lærkebo (Lejerbo) består af 111 boliger. Af de 111 boliger er 99 almene boliger (2-, 3, 4- og 5-rum) 

og 12 ungdomsboliger.  

Boligerne adskiller sig markant fra det øvrige byggeri på Skelagervej gennem sine toetagers 

rækkehuse med blå- og røde træfacader.  

 

Boligerne er opført i 1983/ 84 med særligt sigte på at være allergivenlige.  

 

Det allergivenlige kommer bl.a. til udtryk ved at der er anvendt allergivenlige materialer, 

installeret ventilationsanlæg i lejlighederne (dog ikke i ungdomsboligerne, hvor der er 

udsugningsmotorer i henholdsvis bad og køkken) og vedtaget allergivenlige regler vedrørende 

f.eks. sæbe i fællesvaskeriet og dyr i byggeriet.  

Lærkebo er også kendetegnet ved at være børnevenlig. Med husenes organisering i syv gårde med 

legeredskaber og forbindelsesstier er det nemt at holde mindre børn adskilt fra biltrafikken.  

I tidens løb har mange ildsjæle i samarbejde med boligforeningen (Lejerbo) skabt mange 

interessante aktiviteter og nyttige faciliteter til fælles bedste. Af førstnævnte kan bl.a. nævnes 

spiseklub, sommerfest og fastelavnsfest. Af sidstnævnte kan bl.a. nævnes fælleshus, musikrum, 

beboerværksted og gæsteværelse. 

For boligtyper og plantegning, se hjemmesiden: http://afd238-0.lejerbo.dk. 

Beboerne er repræsenteret gennem en beboervalgt afdelingsbestyrelse. 
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Boligforening og organisation 

Lærkebo er afdeling 238-0 i Lejerbos organisation.  

I Lejerbo er det Regionskontor Aalborg, der har ansvaret for administrationen af Lærkebo og 

Lejerbos tre øvrige afdelinger i Aarhus.  

Det er ligeledes Regionskontor Aalborg, der er personaleansvarlig for de ansatte 

ejendomsfunktionærer. 

 

 

 

Lejerbo-Aarhus 

Selskabsbestyrelse 

Moltkesvej + Stampesvej  

Viby afd. 70 

Afd. best. 

Risdalsvej 

Viby afd. 163 

Afd. best. 

Skelagervej (Lærkebo) 

Aarhus N afd. 238 

Afd. best. 

Hjortshøj Møllevej 

Hjortshøj afd. 482 

Afd. best. 

Regionskontor Aalborg 
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Kontakt  

Person/ udvalg/ bestyrelse Kontaktmåde/ sted 
 

Jan Knudsen, varmemester  
Jesper og Linette, gårdmænd 

Tel. 86 10 98 91 
E-mail: afd.238@stofanet.dk 
Nr. 147 
 

Pia Hesselvig, forretningsfører, Lejerbo Aalborg Tel. 70 12 13 10, E-mail på www.lejerbo.dk 
 

Lærkebos bestyrelse E-mail: bestyrelse@laerkebo.net 
 

Udlejning af fælleshus og gæsteværelse, 
fælleshusbestyreren 
 

Nr. 205 
 

Aktivitetsudvalg  Nr. 131 (Lise), 183 (Pia) 
 

Musikrumsudvalg 
 

Nr. 201 (Vagn), 227 (Niels), 85 (Morten) 

Udvalg for værksted/ træ-, male- og sy-værksted 
 

Nr. 79 (Anders) 

Den Gyldne Hane (spiseklub) 
 

Nr. 93 (Janneke) 

 

Ejendomsfunktionærernes arbejdsopgaver 

 Lejerbos daglige kontakt til beboere  

 Vedligeholdelse af udeområderne 

 Ansvar for driften af fællesfaciliteterne 

 Vurderinger og småreparationer i husene 

 Ansvar for den udvendige vedligeholdelse af husene 

 Kontakt til håndværkere 

 Opgaver i forbindelse med ind- og udflytning 

 Administration af nøgler 

 Kontakt til Lejerbos administration i Aalborg 

 M.m. 

 

Arbejdstid: Ejendomsfunktionærerne arbejder i Lærkebo i tilsammen 37 timer pr. uge.  

Ejendomsfunktionærer arbejder også på deltid i Lejerbos andre foreninger i Aarhus området.  

 

 

mailto:afd.238@stofanet.dk
file:///G:/Lærkebo%20skriveprojekt/bestyrelse@laerkebo.net
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Afdelingsbestyrelsens arbejdsopgaver 

Afdelingsmødet i januar/ februar er Lærkebos højeste myndighed.  

Her tager beboerne stilling til bestyrelsesberetning, regnskab og budget og vælger den nye 

afdelingsbestyrelse blandt de fremmødte beboere, som alle kan stille op til valget. Forud for 

mødet har beboerne mulighed for at stille forslag til den udsendte mødedagsorden.  

Den valgte afdelingsbestyrelse har til opgave at varetage beboernes interesser mellem 

afdelingsmøderne og herunder samarbejde med ejendomsfunktionærer og Lejerbos 

administration i Aalborg. Det er også bestyrelsens opgave at byde nye beboere velkommen med et 

sæt informationsmateriale om Lærkebo. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. 

På en nyvalgt bestyrelses første møde konstituerer den sig med formand/ kvinde.  

Bestyrelsen har fem ordinære medlemmer, der er valgt for to år ad gangen plus to suppleanter, 

der deltager i bestyrelsesarbejdet på lige fod med de ordinære medlemmer. 

Det bliver forsøgt at skabe et vist overlap fra bestyrelse til bestyrelse for at sikre den røde tråd i 

arbejdet fra år til år. Bestyrelsen kan træffes personligt det første kvarter af hvert 

bestyrelsesmøde. For mødedatoer, se Laerkebo.net. 

Aktivitetsudvalgets opgaver 

Aktivitetsudvalget er et fast udvalg, der i samarbejde med bestyrelse og andre beboere tager 

initiativ til aktiviteter og begivenheder i Lærkebo. I tidens løb har ildsjæle bl.a. taget initiativ til: 

 En spiseklub (Den Gyldne Hane)  

 En årlig sommerfest 

 Fastelavnsarrangementer 

 Fredagscaféer 

 Filmaftener  

 En børneklub  

 Ungdomsarrangementer 

 Loppemarkeder 

 Fodboldarrangementer  

 M.m. 

Desuden har bestyrelse, aktivitetsudvalg og beboere stået bag etableringen af bl.a.: 

 Lærkebos musikrum  

 Gæsteværelse  

 Værksted 

Aktivitetsudvalget er et fast og åbent udvalg. Alle beboere kan melde sig til at udføre opgaver for 

udvalget. På det årlige afdelingsmøde aflægger udvalget en beretning om sine aktiviteter. 
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Informationskanaler i Lærkebo 

Nyhedsbreve fra bestyrelsen 
 

Bestyrelsen udsender løbende nyhedsbreve, der bliver runddelt til alle husstande 
 

Hjemmeside 
 

Du finder Lærkebos hjemmeside på www.laerkebo.net. Hjemmesiden indeholder vigtig 
information til din hverdagsbrug. Siden er fortsat under opbygning 
 

Opslagstavler på- og i vaskeriet, nr. 147 
 

På oplagstavlerne på og i vaskeriet finder du nyhedsbreve fra bestyrelsen, opslag for diverse 
arrangementer, lister over udlejninger af fælleshus, gæsteværelse m.m. og meddelelser fra 
varmemester 

Bestyrelsens og varmemesterens postkasser, nr. 147 
  
Ved siden af indgangen til vaskeriet finder du bestyrelsens og varmemesterens postkasser.  
Dér kan du lægge papir-henvendelser. Alternativt kan du benytte dig af mailadresserne 
 

Facebook 
 

På Facebookgruppen ’Lærkebo,Århus’ er man velkommen til at diskutere stort som småt 
vedrørende det at bo i Lærkebo. Gruppen er for alle beboere i Lærkebo 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

http://www.laerkebo.net/
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Fælles faciliteter i Lærkebo 

Fællesvaskeri, nr. 147 

Vaskeriet består af 5 vaskemaskiner og 3 tørretumblere. Den daglige åbningstid er fra kl. 6.00 til 

23.30. Den automatiske lås på yderdøren låser kl. 23.30, men du kan altid låse dig ud. Ved 

indflytning udleveres en brik med chip til husstanden. Brikken benyttes som betalingsmiddel. 

Betaling opkræves over huslejen. Aktuel pris pr. vask fremgår af maskinernes display. 

Centrifugering i vaskemaskinerne er gratis. Vaskemaskinerne fyldes automatisk op med 

allergivenligt vaskepulver. Du bidrager til at passe på maskinerne og til at opretholde en god drift 

af vaskehuset ved at: 

 Hente dit tøj lige, når det er færdigvasket 

 Lægge bøjle-bh’er o.l. i vaskepose 

 Tømme lommer for metalgenstande 

 Bruge vaskeriets støvsuger til at rengøre tørretumblernes filtre og støvsuge gulvet 

 Undlade rygning i vaskeriet 

Bemærk at manglende rengøring af filtrene kan føre til brand i tørretumblerne.  

På grund af allergigener hos mange beboere er det forbudt at anvende eget vaske- eller 

skyllemiddel.  

Det er dit eget ansvar, hvis noget af dit tøj går i stykker i vaskeriets maskiner. 
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Fælleshus, nr. 145 

Huset benyttes til fælles aktiviteter, møder og fællesspisning m.m. og indeholder faciliteter 

(herunder køkken, musikanlæg, trådløst netværk, to toiletter og garderobe) til arrangementer 

med op til 50 gæster. Der kan desuden træffes aftale om brug af en projektor. Derudover kan du 

leje huset til private arrangementer. Ønsker du at leje huset til et arrangement kan du undersøge, 

om huset er ledigt på et givet tidspunkt på www.laerkebo.net. Alternativt kan du tjekke 

opslagstavlen i vaskeriet. Hvis huset er ledigt, kan du booke det på www.laerkebo.net. Udlejning, 

betaling og udlevering af nøgle ordnes med fælleshusbestyreren i nr. 205. Husk at gøre rent efter 

dig, når du har brugt fælleshuset og i øvrigt at følge nedenstående regler. Det gælder også efter at 

dine børn har brugt fælleshuset. Der er ikke ansat et rengøringsfirma til at rengøre huset. For 

billeder af huset, se www.laerkebo.net. 

Regler for Lærkebos fælleshus  

Fælleshuset kan benyttes af alle, der bor i Lærkebo. Nøgle til fælleshuset kan mod depositum fås hos varmemester. 

Ved brug af fælleshuset gælder husordenen. Der henstilles til, at rygning foregår udenfor. Der er opsat et askebæger 

ved hoveddøren. 

Ved fællesarrangementer for lærkeboere er det arrangør, der er ansvarlig for rengøring. 

Rengøringsplan er opsat i redskabsrum og i køkken. Planen skal altid følges både ved fælles arrangementer og 

udlejning. 

Ventilationen skal slukkes, når arrangementet er færdigt. 

Udlejning   

Fælleshuset kan lejes til privat brug af alle, der bor i Lærkebo eller har adresse på Skelagervej.  

Lejeren er erstatningspligtig for alt i lokalerne som tilhører Lærkebo. Eventuelle  

ødelæggelser skal meddeles fælleshusbestyreren. Lejeren skal før brugen kontrollere, om  

musikanlægget fungerer. Er der mangler, skal fælleshusbestyreren straks orienteres.  

Lejeren er ansvarlig for, at arrangementet forløber uden gener for de omkringboende. Dette gælder også uden for 

fælleshuset. Hvis vinduer og døre åbnes for udluftning skal der skrues ned for musikanlægget.  

Husk at P-pladsen ved fælleshuset er lukket fra 1. april til 1. november. Af- og pålæsning er dog tilladt.  

Husk at lukke bommene igen.  

Opvask af service og rengøring af lokalerne, samt eventuel oprydning udenfor fælleshuset  

foretages af lejeren. Misligholdes denne forpligtigelse, vil rengøring finde sted for lejers regning.  

Lejeren kan ikke forvente, at fælleshuset er "pinligt" rent ved overtagelsen, da huset kan være brugt til leg af børn 

eller mindre møder mellem udlejninger.  

Afregning skal være afsluttet dagen efter arrangementet eller efter aftale med fælleshusbestyreren.  

Brud på vedtægterne kan medføre tab af retten til at leje eller til at have en nøgle til fælleshuset. 

 

http://www.laerkebo.net/
http://www.laerkebo.net/
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Gæsteværelse, nr. 147, 1. sal th. 

Du kan have overnattende gæster, selvom du ikke har plads i din egen lejlighed. Du kan nemlig leje 

afdelingens gæsteværelse. Der er plads til to personer i en dobbeltseng plus to mere i en køjeseng. 

Værelset er udstyret med fjernsyn og et garderobeskab og lige uden for værelset er der også en 

håndvask og et køleskab. For booking, se www.laerkebo.net. Leje af gæsteværelset sker hos 

fælleshusbestyreren. For billeder af værelset, se www.laerkebo.net. 

Regler for Lærkebos gæsteværelse 

Gæsteværelset er omfattet af husordenen for Lærkebo, se laerkebo.net.  

Rygning er ikke tilladt. Forbuddet gælder for hele bygningen, hvori værelset er beliggende.  

Gæsteværelset må kun udlejes til personer, der er fyldt 18 år, og som bor i Lærkebo.  

Der kan bookes op til tre sammenhængende nætter i op til et år i forvejen og op til syv sammenhængende nætter i op 

til to uger i forvejen.  

Lejeren er erstatningspligtig for alt i lokalet, som tilhører Lærkebo.  

Eventuelle ødelæggelser skal meddeles bestyreren.  

Der findes dyner og puder i lokalet. Lejer SKAL medbringe og anvende sengelinned.  

Der ligger en plan for rengøring i/ uden for rummet. Den skal altid følges.  Misligholdes denne forpligtigelse, vil 

rengøring finde sted for lejers regning.  

Afregning skal være afsluttet dagen efter lejemålet eller efter aftale med bestyreren.  

Brud på vedtægterne kan medføre tab af retten til at leje gæsteværelset.  

 

Træ-, male- og sy-værksted, nr. 147, 1. sal th. 

Her kan du bl.a. reparere din cykel, lime en stol, male et bord, snedkerere et skab, sy udklædning 

eller fremstille udstyr til rollespil, fastelavn o.l. Værkstedet må benyttes af voksne og børn ifølge 

med voksne. For at benytte værkstedet skal du lægge et depositum på 100 kr. for en nøgle. Nøglen 

hentes hos ejendomsfunktionæren. 

Ansvarlig beboer: Nr. 79 (Anders) 
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Musikrum, nr. 147, 1. sal tv. 

Som beboer i Lærkebo, kan man gøre brug af musikrummet. Musikrummet befinder sig ovenpå 

varmemesterkontoret. Nøgle til musikrummet kan hentes hos bestyreren. Det koster 20 kr. hver 

gang du vil låne musikrummet. Det er muligt at indgå en mere kontinuerlig aftale, hvor der vil 

være et max. beløb på 100 kr. pr. måned. Pengene går udelukkende til drift. Udstyr i rummet 

bliver jævnligt tilset og opdateret. Udstyret er fremskaffet gennem donationer og udlån. 

 

Instrumentariet består af: 

 Trommesæt 

 Keyboard 

 El-klaver 

 Sanganlæg (mikrofon udleveres ved leje) 

 Diverse bas- og guitarer  

 Forstærkere 

 1 el-bas og 1 el-guitar 

Musikrummet kan benyttes af alle beboere i Lærkebo.  

Hvis børn er under 18 år, vil det være forældrene, der er ansvarlige.  

Rummet kan benyttes i tidsrummet fra kl. 16-21 på hverdage og fra kl. 10-21 i weekender. Der vil 

dog være begrænsninger i forhold til bestyrelsesmøder og brugere af gæsterummet. 

Brug af musikrummet hører under de almindelige husregler, der gælder i Lærkebo.  

Husk altid at spille for lukkede døre og vinduer.  

Rygning og brug af alkohol er ikke tilladt i lokalet. Lokalet skal luftes ud efter brug og skal være 

ryddet. Det anbefales, at du selv medbringer dine egne instrumenter, mikrofoner og effektpedaler 

m.m. 

Musikrummet har et åbent udvalg bestående af beboere i: 

Nr. 201 (Vagn, her hentes nøglen) 

Nr. 227 (Niels) 

Nr. 85 (Morten) 

Spiseklubben Den Gyldne Hane 

Spiseklubben er åben for alle beboere i Lærkebo. Pr. november 2013 er der ca. 30 deltager, men 

der er plads til ca. 40 deltagere - unge som gamle og familier med små og store børn.  

Nogle deltagere er lige startet, mens andre har været med længe.  

Datoer for fællesspisning bliver lagt op på Facebookgruppen: ”Lærkebo,Århus”. 

Ansvarlig beboer: Nr. 93 (Janneke) 

Det er dyrt at drive 

musikrummet. Af og til afholdes 

derfor arrangementer for at 

indsamle penge til drift 
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Renovation i Lærkebo 

Affaldspladser: 

 Affaldscontainere til blandet husholdningsaffald, glas og papir/ pap er placeret i skure i gård  

1, 3 og 5, se kortet over Lærkebo 

 Komposterbart haveaffald skal du anbringe på pladsen for komposterbart affald, se kortet over 

Lærkebo 

 Storskrald skal du anbringe på pladsen for storskrald, se kortet over Lærkebo 

 Genbrugstøj/ sko kan du anbringe i tøj/ sko-containeren i gård 3, se kortet over Lærkebo 

Husholdningsaffald  

Du afleverer dit blandede husholdningsaffald i 

containeren til blandet affald i en plastpose, der 

er lukket med en knude. 

Når containeren er fuld (låget skal kunne lukkes) 

lægger du dit affald i en anden container.  

Renovationsfolkene medtager ikke overfyldte 

containere. 

Stil ikke affald ved siden af containerne. 

  

Flasker og glas 

Flasker og glas smides i flaske/ glas-containeren. 

 

Når containeren tilsyneladende er fuld, kan der 

tit være mere i den, hvis du udjævner ”bjerget” 

af flasker i containeren med bunden af en flaske. 

Stil ikke flasker/ glas ved siden af containerne. 
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Papir- og pap 

Papir og pap smides i papir- og pap-containeren.  

 

Husk at slå papkasser sammen, før de lægges i 

containeren. Så fylder de mindre. Flamingo og 

plast skal i containeren til husholdningsaffald. 

 

Når containeren er fuld (låget skal kunne 

lukkes), så brug en anden container.  

Papir og pap må ikke placeres ved siden af 

containerne.  

 
Batterier 

Brugte batterier anbringes i batterikurven. 

 

 

 

 

Elpærer 

Brugte elpærer anbringes i kurven til elpærer. 
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Haveaffald (grønt affald) 

Du skal anbringe dit grønne affald så langt inde mod bunden af pladsen som muligt. Så kan dine 

naboer også komme ind med deres affald. Pladsen er kun til grønt affald. 

 

Husk at fjerne plastposer/ 

sække, når du anbringer dit 

grønne affald. 

Fliser, potter, jordbunker og 

sandbunker må ikke anbringes 

på pladsen. 

 

 

 

Alternativt kan du anskaffe en kompostbeholder til din egen have hos AffaldVarme Aarhus 

(www.affaldvarme.dk). Kompostbeholderen kan købes på alle genbrugsstationerne.  

Pris ca. 200 kr. kr. i 2013. Du kan evt. dele den med din nabo. På AffaldVarmes hjemmeside finder 

du også vejledning i, hvordan du anvender kompost i din have. 

Storskrald 

Storskrald skal af pladshensyn anbringes længst inde mod bunden af storskraldspladsen. 

Stil kun affald, der ikke kan 

være i containerne. 

Eksempler på storskrald er: 

-Cykler (inkl. navn og adresse) 

-Møbler 

-Elektronik (i klar plastpose) 

For malingrester: kontakt 

varmemester. 

Lærkebos trailer kan evt. lånes 

til bortkørsel af storskrald.  

 

http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/Affald/Privat/Affaldsordninger/Kompost.aspx
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Genbrug af tøj og sko 

Kasserer du tøj og sko, der er i god stand, så læg det i tøj/ sko containeren i gård 3, så vil det blive 

genbrugt. 

 

Husk at tøj og sko til genbrug skal være vasket/ rengjort. 

Det kasserede skal lægges i en pose med knude. 

Genbrugstingene indsamles af det private firma Trasborg 

(trasborg.dk), der samarbejder med organisationen  

International Børnehjælp. 

Stil ikke tøj/ sko ved siden af containeren. 

Se også container til brugt tøj m.m. ved gård 1 (Blå Kors). 

 

 

Generelt om affald 

Det er vigtigt, at du overholder reglerne. Ejendomsfunktionærerne har andet at lave end at gøre 

rent i skurene og på pladserne for haveaffald/ storskrald. 

Husk også at lære dine børn at følge reglerne, hvis de har til opgave at bære affald ud.  

Børnene bør ikke have denne opgave, før de er i stand til at anbringe affaldet rigtigt i containerne. 

I regnskabsåret 2011/ 2012 brugte Lærkebo godt 235.000 kr. til renovation. Hvis vi alle følger 

reglerne, kan vi bidrage til at reducere dette beløb. Det hjælper med at holde vores husleje nede. 
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Forsikringer  

”Lejerbo har en forsikring, som dækker bygninger, hårde hvidevarer, maskiner og det inventar, der 

tilhører Lejerbo. Lejerbos forsikring dækker også glas- og kummeskader i din bolig.  

Opstår der en skade på Lejerbos ejendom, skal du hurtigst muligt melde det til din varmemester. 

Det er vigtigt, at du melder alle skader til varmemesteren. Ellers kan du risikere, at det bliver dig 

eller din afdeling, der kommer til at betale, selvom forsikringen egentlig dækker”.  

”Ligesom der sikkert er en selvrisiko på din private forsikring, er der også ved Lejerbos forsikring et 

beløb, du selv kan komme til at dække, når der sker skader i din bolig. I 2010 var denne selvrisiko 

på 5.000,-”. Kilde: www.lejerbo.dk.  

Det anbefales, at hver husstand selv tegner en familieforsikring/ indboforsikring. 

TV/ Internet 

Fra efteråret 2013 har Lærkebo skiftet fra Stofa til NRGI/ Waoo som kabel-tv/ 

internetudbyder. Det betyder bl.a. at signalerne nu går gennem fiberledninger med 

stor kapacitet, at vi har samme download/ upload hastighed og at vi ikke længere 

skal dele accesslinjerne med vores naboer. Forhåbentligt giver det både bedre og 

billigere tv og internet, nu og på langt sigt.  

Udlån af diverse hjælpemidler 

Afdelingsbestyrelsen har valgt en række betroede beboere til at udlåne ofte brugte hjælpemidler 

til beboerne i byggeriet. Der er tale om følgende: 

Plæneklipper Nr. 147 (Vaskehuset)  
 

Trailer Nr. 85 (Morten)  
 

Boremaskine Nr. 131 (Søren)  
 

Hækklipper Nr. 79 (Anders)  
 

Kanttrimmer Nr. 85 (Morten) Ikke anskaffet 
 

Udendørsstiger Bag affaldscontainerne  
 

Indendørsstiger Nr. 147 (Ejendomsfunktionærer) I trappeskakt 
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Udearealer 

Der er flere grønne fællesområder fordelt ud over hele byggeriet og på nordsiden er der også en 

boldbane og en petanquebane. I gårdene er der desuden legepladser samt borde-stole-sæt.  

Fra den 1. april til den 31. oktober er parkeringspladsen mellem gård 1 og 2 inddraget til legeplads. 

Her kan spilles basketball, fodbold og tennis og køres på skateboard, cykel m.m. På kanterne af 

regnvandsbassinet på østsiden af byggeriet kan de mindre børn kælke, når vejret er hvidt. 
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Installationer i husene  

Teknikrummet 

               Teknikrummet er spejlvendt i nogle huse 

Varme 

På radiatorerne er der monteret returtermostater, som altid holder samme temperatur i 

radiatorerne. Det vil sige at radiatorerne ikke bliver kolde, hvis vejret er meget varmt eller solen 

står på. Hvis man vil spare, må man regulere ned på alle termostaterne. 

Varmt vand 

Varmespiralen/ vandvarmeren (Nr. 3) i teknikrummet er monteret med en termostat (Nr. 4), som 

normalt giver 43-65⁰C varmt vand. Ønskes varmere vand, reguleres på termostaten. 

El-sikringer 

Sikringstavle samt HFI-relæ findes i teknikrummet (Nr.1 på tegningen). På tavlen findes desuden 

afbryder for ventilationsanlæg (Nr.2). Sikringer(10 - og 16 ampere) og diverse pærer 

(køleskabspærer m.v.) anskaffes for egen regning.  

Husk at udløse HFI-relæet mindst to gange om året for at teste, om det fungerer. 

 

 

 

 

1. Sikringer og HFI-relæ 

2. Afbryder for ventilation 

3. Vandvarmer 

4. Termostat for varmt vand 

5. Hovedhaner for fjernvarme 

6. Hastighedsregulering for 

ventilation 

7. Hovedhane for vand 

8. Re-set for varmelegeme (på 

for eller bagside) 

9. Ventilationsanlæg 
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Afløb 

For at forhindre tilstopning eller lugtgener, renses vandlåsen under risten i badeværelset jævnligt. 

Aflejringer skrabes op, og der skylles med vand. Afmontér evt. bruserhovedet fra bruserslangen og 

skyl med koldt vand og stort tryk ind i røret mod håndvasken og ned i udløbet. Når du er færdig, så 

vent evt. en dag og gentag proceduren. I den mellemliggende tid kan der være løbet flere ”fisk” fra 

røret til håndvasken ned i afløbet. Dem får du væk ved at skylle efter på dag nr. to. Husk at 

tilstoppede afløb, udover lugtgener, kan give dyre vandskader. 

Vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine  

Installation af vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine skal så vidt muligt undgås i boligen 

pga. fugtafgivelse. Fordi nogle beboere alligevel ønsker den type maskiner, er lejlighederne 

forberedt til dem. Hvis du vil installere vaskemaskine, tørretumbler eller opvaskemaskine, skal du 

søge tilladelse hos administrationen i Aalborg. I praksis får du allerede ved indflytningen et skema 

fra varmemesteren, som du skal udfylde med dine ønsker til installationer.  

Tilslutning skal foretages af autoriserede håndværkere efter de retningslinjer, der bliver givet ved 

tilladelsen og tilslutningen skal efterfølgende synes af varmemesteren. 

Bemærk at opvaskemaskiner skal placeres på drypbakke for at undgå, at trægulvet forneden tager 

skade. Kontakt varmesteren for yderligere information. 

Der findes to typer tørretumblere at vælge imellem: 

 Kondenstørretumbler 

Den er uden fugtaftræk. Fugten opsamles i en beholder, der skal tømmes en gang imellem. 

Set i Lærkebo-sammenhæng vil vi påpege som en ulempe, at den giver ekstra fugtighed i 

lejligheden. Gå efter de bedste kondenstørretumblere. De kan opsamle 90 % af fugten. 

Skru op for ventilationsanlægget eller åbn vinduer for at få de sidste 10 % ud, så du undgår 

dyre fugtskader i lejligheden 

 

 Tørretumbler med aftræk 

Den kræver en bygningsændring. Der skal føres en aftrækskanal ud gennem dampspærren 

og taget. En fordel ved aftræks-tumbleren er at den kun afgiver lidt ekstra fugt til 

lejligheden. Løst aftræk via en slange ud gennem vinduet bliver ikke accepteret 

I den kombinerede vaskemaskine/ tørretumbler er tørretumblerdelen også en 

kondenstørretumbler, men i modsætning til ovennævnte kondenstørretumbler har den et meget 

stort vandforbrug. Den anbefales derfor ikke til brug i Lærkebo.  

 

Tørretumblere må ikke tilsluttes ventilationsanlægget.  

Udgift til tilslutning og reetablering ved fraflytning påhviler lejeren.   
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Ventilationsanlægget 

Funktion, drift, vedligehold, økonomi og emhætten i systemet 

 

 

A. Funktion 

Ventilationsanlægget har afgørende betydning for at husene i Lærkebo er allergivenlige. 

Ventilationsanlægget er designet til at udskifte al luften i lejligheden i løbet af en time ved normal 

drift, hvilket sikrer et lavt støvindhold i luften og fjerner overflødig fugtighed fra lejligheden.  

En relativ luftfugtighed på under 45 % hindrer f.eks. at husstøvmider kan leve og formere sig i 

lejligheden. Ventilationsanlæggets teknik er placeret under trappen.  

Fra udendørs indsugning ved hoveddøren (lodret krummet rør) føres frisk luft til stuen og 

værelserne gennem "indblæsningspanelerne”. Samtidig suges inde-luften ud via emhætten i 

køkkenet og udsugningsåbningerne i badeværelse og toilet og blæses derfra ud i det fri på den 

modsatte side af huset.  

Åbningerne under dørene (læs: ingen dørtrin) i lejligheden er nødvendige for at sikre, at luften kan 

cirkulere fra "indblæsningspanelerne” til udsugningsstederne.  

Anlægget er udstyret med en varmeveksler, som er designet til at overføre størstedelen af varmen 

fra den udsugede luft til den friske inde-luft.  

I meget kolde perioder skal et varmelegeme i ventilationsanlægget tænde og bidrage til at holde 

den indblæste luft på en behagelig temperatur. Kontakt varmemesteren, hvis det ikke fungerer.  

 

 

 

1. Filter til udblæsningsluft  

2. Varmeveksler 

3. Kasse til ventilationsanlæg 

4. Blæser til indblæsningsluft 

5. Terminalbox 

6. Blæser til udblæsningsluft 

7. Afløb for kondensvand 

8. Ikke medtaget 

9. Ikke medtaget 

10. Varmelegeme, re-set mod 

overopvarmning 

11. Filter til indblæsningsluft  
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B. Ventilationsanlæggets drift 

For at skabe et sundt og behageligt indeklima skal anlægget være i drift konstant!  

Når anlægget er i drift, bør lejlighedens døre og vinduer være lukkede, da effektiviteten ellers 

nedsættes. Hvis ventilationsanlægget undtagelsesvis ikke benyttes, er det nødvendigt at lufte 

kraftigt ud dagligt, fordi der ellers er risiko for fugtskader på lejligheden. Især på badeværelset er 

det vigtigt, fordi der ikke vil foregå udluftning derfra, hvis ventilationsanlægget er slukket.  

Ønskes ekstra kraftig udsugning i kortere perioder, f.eks. ved madlavning, kan 

ventilationsanlægget "skrues op” til trin III på emhætten i køkkenet. 

 I varme sommerperioder kan varmeveksleren skabe ubehageligt høje temperaturer i lejligheden. 

Derfor kan der, ved henvendelse til varmemesteren, blive monteret et by-pass, som kan afhjælpe 

situationen. Når sommerperioden er ovre, skal varmeveksleren genmonteres.  

I kolde perioder kan varmelegemets termosikring sætte dette ud af drift, hvilket giver en meget 

kold indblæsningsluft. Ved tryk på den røde/ grønne re-set knap på ventilationsanlæggets  

for-/ bagside (se skitse), kan varmelegemet atter fungere. Kontakt varmemesteren, hvis det ikke er 

tilfældet. 

C. Ventilationsanlæggets filtre og vedligeholdelse 

Filtrene, placeret øverst og nederst i ventilationsanlægskassen, bør skiftes 1-2 gange årligt.  

Ejendomsfunktionærerne skifter filtrene 1 gang om året og firmaet UniAir, der er hyret til at 

vedligeholde ventilationsanlæggene, skifter dem også 1 gang årligt i forbindelse med det årlige 

serviceeftersyn. 

Hvis du selv ønsker at skifte filtrene, viser ejendomsfunktionærerne dig gerne, hvordan det skal 

gøres den første gang. Filtrene afhentes hos varmesteren. 
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D. Ventilationsanlæggets økonomi 

Driftsform Pris pr. døgn (2013 priser) 
 

Normal drift* Kr. 2,20 – 2,80 
 

Meget koldt vejr (under ca. minus 15⁰ C) Kr. 10  
 

*To motorer kører med en effekt på mellem 2*110 W og 2*140 W 

*Skrues op til trin III på emhætten, bruger motorerne mere strøm end på trin I og II 

For at vurdere den præcise pris pr. døgn bør indregnes varmetab ved udsugning af den varme  

luft, men dette tab vil nogenlunde svare til det, der tabes ved de anbefalede én  

til to kraftige udluftninger pr. dag i et hus uden ventilationsanlæg. 

E. Emhætten er en del af ventilationssystemet 

Emhætten er en del af ventilationsanlægget og vil derfor kun fungere, når dette er i drift.  

Check jævnligt emhættens filter for fedt. Hvis der er samlet meget fedt i filteret, kan det rengøres 

nemt ved at give det en omgang vask i en opvaskemaskine eller ved at lægge det i blød i et 

rengøringsmiddel. 

Stilling I  

Grundindstillingen, hvor ventilationsanlægget kører med et luftskifte på én gang i timen, anvendes 

normalt. 

Stilling II 

Udvidet grundindstilling, hvor et spjæld i emhætten åbnes, så udsugningen fra emhætten øges. 

Anvendes ved lettere brug af komfuret.  

Stilling III 

Øget ventilation, hvor spjæld åbnes i emhætten og ventilatorernes omdrejningshastighed øges. 

Anvendes ved større brug af komfuret, og hvor der f.eks. opholder sig mange mennesker i boligen. 

Denne stilling kan også anvendes, hvis man ønsker en hurtig udluftning af tobaksrøg eller lignende 

fra stue eller værelser. Udluftning ved at åbne døre og vinduer er ikke nødvendig og vil kun gribe 

forstyrrende ind i anlæggets funktion. 

Emhætten fungerer generelt dårligt og er en af de ting, der skal optimeres ved den kommende 

fremtidssikring af Lærkebo (se afsnit om Fremtidssikring af Lærkebo). 
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Regler for udendørs tilbygninger 

Hvis du vil udvide dit skur, bygge et hegn eller lignende, skal du følge nedenstående procedure: 

 Skrive til bestyrelsen for at søge om tilladelse til dit projekt (f.eks. en terrasse, en udbygning af 

skuret eller et halvtag eller lignende). Din henvendelse skal indeholde en præcis beskrivelse af 

projektet. Du kan også møde op i det første kvarter af et bestyrelsesmøde og forelægge dit 

projekt mundtligt, men du skal også medbringe en tegning og en præcis skriftlig beskrivelse af 

projektet 

 Vedlægge en håndtegnet tegning og skrive de rigtige mål på den 

 Vedlægge en skriftlig bekræftelse med underskrift og dato på, at dine naboer finder din 

tilbygning ok 

 Bestyrelsen sender herefter din ansøgning videre til Lejerbo, som behandler den 

 Efter behandling sender Lejerbo afgørelsen til afdelingsbestyrelsen  

 Hvis bestyrelsens/ Lejerbos skriftlige svar til dig er bekræftende, så kan du begynde at bygge 

 Hvis du bygger uden tilladelse, kan du risikere at skulle rive din tilbygning ned igen 

 Ved fraflytning kan Lejerbo kræve tilbageføring til situationen før tilbygningen og det bliver på 

din regning. Du er ikke garanteret nogen økonomisk kompensation ved fraflytningen 

Bemærk følgende: 

Bestyrelsen / Lejerbo vægter, at:  

1) Byggeriet er solidt og håndværksmæssigt godt udført;  

2) Byggeriet løbende bliver vedligeholdt efterfølgende;  

3) Konstruktionen og malingen er i tråd med det øvrige byggeri og dermed ikke falder i øjnene;  

4) Byggeriet muliggør Lærkebos løbende maling og vedligeholdelse 

 

Afdelingsbestyrelsen arbejder på at udforme et råderetskatalog med eksempler på, hvilke ændringer du 

kan foretage i fremtiden. Kataloget skal godkendes på et afdelingsmøde. Kataloget vil senere komme med i 

beboervejledningen. 

 
Regler for råderet 

Se mere om reglerne på www.lejerbo.dk, hvis du ønsker at bygge om i din lejlighed eller udenfor på dit 

lejede areal (f.eks. tilbygninger, hegn, terrasser, m.v.) og samtidig ønsker at få investerede penge (eller 

nogle af dem) tilbage ved en eventuel fraflytning. Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer 

kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den 

individuelle råderet og den kollektive råderet. Desuden er der installationsretten, der handler om 

installation af hårde hvidevarer. Ved alle tre typer råderet er der én ting du skal huske:  

Kontakt dit lokale ejendomskontor inden du går i gang med arbejdet!  

 

Kilde: www.lejerbo.dk. 
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Aconto afregning  

Ved den årlige forbrugsopgørelse opgøres det, hvor meget din månedlige a-conto betaling over 

huslejen skal korrigeres på baggrund af dit faktiske forbrug af: 

 Fjernvarme 

 Koldt vand 

 Varmt vand  

Altså, om du skal betale et ekstra engangsbeløb, fordi du har haft et stort forbrug eller om du skal 

have et engangsbeløb tilbage, fordi du har været god til at spare på forbruget. 

Lejerbo anvender firmaet Techem Danmark til at udarbejde forbrugsopgørelsen og du får derfor 

besøg af en aflæsermand fra Techem én gang årligt. 

Fjernvarme 

Techems aflæsermand aflæser dit faktiske forbrug af fjernvarme på de fordampningsmålere, der 

hænger på dine radiatorer. Han tæller ”streger". Efter aflæsningen får du en udskrift, med 

angivelse af streger pr. radiator. Hvis du tæller stregerne sammen, vil du se det samlede antal gå 

igen på din årlige forbrugsopgørelse.  

Ud over forbrugsafregningen skal du også betale et grundgebyr, der er en fast afgift til 

varmeværket, uafhængigt af om du har haft et varmeforbrug eller ej.   

Varmt vand 

Din betaling til varmt vand dækker energiomkostningen til opvarmning af koldt vand. Størrelsen af 

din betaling opgøres administrativt, fordi der ikke findes en varmtvandsmåler i din lejlighed.  

Størrelsen af din betaling afhænger af: 

 Antallet af håndvaske i din lejlighed (1 andel pr. håndvask) 

 Antallet af brusebade (2 andele pr. brusebad) 

 Antallet af køkkenhaner (3 andele pr. køkkenhane) 

 Antallet af værelser (1 andel pr. værelse) 

Hvert punkt tæller et antal andele og en fireværelsers lejlighed vil således koste 11 andele, der er 

prissat til X kr. pr. stk. Antallet af andele vil optræde på din forbrugsopgørelse. 

Koldt vand 

Din betaling til koldt vand er afhængig af antal forbrugte kubikmetre (m3).  

En individuel forbrugsmåler på det kolde vand i dit teknikrum måler dit forbrug.  

Techems aflæsermand aflæser koldtvandsmåleren, samtidig med at han aflæser forbruget af 

fjernvarme. 
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Gode råd og tips til allergivenlig indretning af boligen 

For at skabe det bedst mulige allergivenlige miljø i boligen kan man, udover løbende brug af 

ventilationsanlægget, bl.a. overveje følgende:  

Skabe og senge 

Skabe og senge bør være lavet af materialer, der ikke afgiver generende stoffer som f.eks. 

formaldehyd fra plader og lak. Møbler af spånplader kan godt indeholde store mængder 

formaldehyd og senge, som er lavet af spånplader, afgiver f.eks. mere formaldehyd pga. 

kropsvarme og -fugt end fritstående skabe. I sengene er det bedst at have lamelbunde, så der er 

luft under madrassen. Skabe bør ikke stå for tæt op ad ydervægge, fordi de dér kan blive udsat for 

kondensvand og efterfølgende fugtskader. 

Møblering 

Hvad angår selve møbleringen, så er det bedst med en helt enkel møblering, så rengøring bliver så 

let som muligt. Møbler, specielt reoler, er det bedst at anbringe, så man nemt kan gøre rent under 

og bag dem. Enkle, lette møbler er at foretrække frem for tunge, overpolstrede møbler.  

Betrækket skal helst være aftageligt og glat, så det kan vaskes. Puder og dyner skal også helst også 

være vaskbare, dvs. det er bedst med syntetisk fyld, så man undgår dun og fjer!  

Gardiner 

Gardinerne bør være af glat, vaskbart materiale, og man bør anvende naturstoffer, dvs. 

plantefibre, da syntetiske stoffer (samt kraftigt strukturvæv og uld) bliver statisk elektriske og 

tiltrækker og opbevarer støv.  Har man rullegardiner, er det bedst med helt glatte gardiner, så de 

kan aftørres ofte. Af hensyn til kondensvand bør man dog helst undgå rullegardiner i soverum. 

Tæpper 

I en allergivenlig bolig bør tæpper ikke være faste. Det er bedst helt at undgå tæpper, så alle gulve 

er vaskbare. Hvis man alligevel har tæpper, bør de være løse og ikke for store. De skal kunne 

renses eller bankes jævnligt, og de skal derfor være lette at fjerne.  

I soverum skal man helst undgå enhver form for tæpper. Tæppers luv er ofte limet i 

bundmaterialet, som afgiver generende stoffer (f.eks. svovlbrinte og formaldehyd). 

 

 

 

 



 

26 
 

Rengøring 

Man bør rengøre boligen hyppigt, og rengøringen lettes, hvis man sørger for lukkede 

opbevaringsmuligheder for tøj, legetøj, bøger, pyntegenstande m.v. Selve rengøringen bør så vidt 

muligt omfatte støvsugning af gulve, møbler og senge, vask af gulve og aftørring af vægge og 

paneler med en fugtig klud. Støvsugere med et ekstra filter, et såkaldt allergi-filter, er bedst at 

bruge til rengøringen, så små partikler ikke passerer igennem støvsugerens almindelige filter og ud 

i luften igen. Ved gulvvask skal man sørge for kraftig ventilation, så man kommer af med 

vanddamp fra gulvvasken hurtigst muligt. Husk også at rengøre omkring indbygningsovne og 

køleskabe. 

Gulve Vand + opvaskemiddel + hårdt opvredet klud 
 

Vægge Tørt rum: hårdt opvredet klud. Vådt rum: Almindelige rengøringsmidler 
 

Vinduesrammer Almindelige rengøringsmidler 
 

Vindueskarme Sæbespåner + linolie 
 

Dørkarme Almindelige rengøringsmidler 
 

Komfur Almindelige rengøringsmidler. Ikke skurepulver 
 

Emhætte Udenpå: Sulfovand. Filtre: En tur i opvaskemaskinen 
 

Køleskab Sulfovand 
 

Ovn Almindelige rengøringsmidler udenpå.  
Indeni: ”R”=selvrens i 1,5 time.  
Bageplader + riste + pladeholdere i siden fjernes før selvrensning 
 

 
Tørring af tøj i lejligheden 

Hvis man tørrer tøj i badeværelset, skal man sikre sig at ventilationsanlægget kører eller alternativt 

at vinduet er åbent, så fugtskader undgås i lejligheden. 

Rygning 

Rygning bør så vidt muligt ske uden for lejligheden. Det er gavnligt for inde-miljøet og letter 

rengøring.  
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Dyr i lejemålene 

Hvis der først har været dyr i en allergivenlig bolig, vil det vare flere år, efter at det pågældende 

dyr er fjernet fra boligen, før en allergiker kan flytte ind i samme bolig. Det skyldes at rester af støv 

og hår fra hunde, katte, fugle og andre dyr kan findes i boligen op til flere år efter dyrets fjernelse. 

Alene disse "rester" fra dyret kan fremkalde kraftige reaktioner hos en allergiker/ astmatiker. Af 

denne årsag er det ikke tilladt at holde nogen former for dyr i og uden for lejlighederne i Lærkebo 

og heller ikke at have dyr på besøg. 

  

De er søde, men desværre ikke ”sunde” for allergikere 
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Husorden for Lærkebo 

Det henstilles i fælles interesse, at beboerne i Lærkebo overholder følgende husorden: 

1. Der skal ved benyttelse af fjernsyn, stereoanlæg, musikinstrumenter og andre støjende anlæg tages hensyn 

til naboer og genboer. Man bør sikre sig, at naboer og genboer er indforståede med "støj" efter kl. 22. 

Boremaskiner må kun benyttes ugens fem hverdage samt lørdage fra kl. 7.00 til kl. 19.00. På søndage kan evt. 

bores i mindre omfang efter aftale med naboer 

2. Antenner og lignende må ikke opsættes uden Lejerbos/ varmemesterens skriftlige tilladelse 

3. Skilte, reklamer og opslag må ikke anbringes i afdelingen uden Lejerbos/ varmemesterens skriftlige tilladelse 

4. Barnevogne, cykler, knallerter, legeredskaber m.v. må ikke henstilles på stierne og må i det hele taget ikke 

være til gene for andre. Bl.a. skal ejendomsfunktionærernes maskiner kunne passere 

5. Knallertkørsel på gangstierne er ikke tilladt 

6. Cykling er tilladt på stierne under hensyntagen til de øvrige beboere 

7. Det er forbudt at kridte eller male de fælles hegn og murværk 

8. Parkering er kun tilladt i de afmærkede parkeringsbåse. Områder markeret med et stort kryds er brandveje 

og må ikke benyttes til parkering 

9. Last- og campingvogne og ikke-indregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles på afdelingens områder 

10. Affald skal af miljø- og økonomi hensyn sorteres i blandet husholdningsaffald, flasker/ glas, pap/ papir, 

elpærer, batterier, haveaffald (grønt affald) og storskrald. Fordi skraldemændene kun medtager affald, der er 

placeret i containere, bakker og på dertil indrettede pladser, er det meget vigtigt, at man kun 

placerer affaldet dér. I øvrigt skal opslag og runddelte regler for håndtering af affald følges 

11. Vaskerum og -maskiner skal behandles med omhu og rengøres efter brugen. De i vaskeriet opslåede regler 

skal overholdes, og det påpeges, at anvendelse af eget vaskepulver/ skyllemiddel og rygning i vaskeriet ikke 

er tilladt  

12. For at undgå fugtskader, bør man sørge for daglig udluftning, enten ved konstant brug af 

ventilationsanlægget eller ved daglige udluftninger  

13. Tørring af tøj og bankning af tæpper bør ske under videst mulig hensyntagen til de øvrige beboere 

14. Vandskader og lignende i lejligheden skal straks anmeldes til varmemesteren  

15. Beboerne bør i det daglige tage hensyn til fællesarealerne ved oprydning af legepladser og ved hensyntagen 

til beplantning og lignende. Boldspil skal derfor foregå på boldspilbanen og på øverste parkeringsplads 

16. De til lejlighederne/ husene hørende haver skal til enhver tid være præsentable. Det inkluderer bl.a. at 

hække skal være klippet til 160 cm i højden inden den 1. juli 

17. Det er ikke tilladt at holde nogen form for dyr. Det er heller ikke tilladt at have nogen former for dyr på 

besøg, da selv korte besøg kan forårsage gener for husdyrallergikere i mange år fremover 

18. Ang. haveplanter: Af hensyn til allergikerne i byggeriet er det kun tilladt at plante bi-bestøvede planter i 

haverne (se planteoversigten nedenfor) 

19. Det er ikke tilladt at fodre katte, fugle, hunde og lignende på afdelingens område 
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Planteoversigt 

Insektbestøvere som kan anbefales - oftest samme arter, som anbefales til biavl: 

 De fleste kurvblomstrede planter er insektbestøvere 

 Syren 

 Pileslægten (Salix): Alle slags pil 

 Stenfrugtfamilien (Prunus) 

 Lønfamilien (Acer): Bl.a. Kirsebær, Hæg, Laurbærkirsebær, Ær, Ahorn, mange andre træer og buske fra 

familien 

 Kærnefrugtfamilien: Tjørn, Røn, Dværgmispel, Æble, Pære, Bærmispel, mange træer og buske af Malus-

slægten 

 Rosenfamilien 

 Ærteblomstfamilien: Ærtetræ, Blærebælg, Guldregn, mfl. 

 Hestekastaniefamilien 

 Lyngfamilien 

Det vil i øvrigt være en god idé at tage en gartner med på råd, når man skal ud at købe planter. 

Vindbestøvere, som bør undgås: 

 Nåletræer generelt 

 El 

 Hassel 

 Elm 

 Birk 

 (Bøg) Kan normalt bruges uden gener 

 Eg 

 Ene 



 

30 
 

Vedligeholdelsesreglement 

For regler for din vedligeholdelse af din lejlighed og din have, se udleveret 

vedligeholdelsesreglement eller vedligeholdelsesreglement på laerkebo.net. Bemærk at 

misvedligeholdelse kan koste dig mange penge. Husk derfor at læse dit vedligeholdelsesreglement 

grundigt. 

Indflytning 

Husk at tjekke om standarden på lejlighed og have er ok ved indflytning. Er maling, lakering og 

lignende udført ordentligt. Er haven vedligeholdt og hækken klippet osv. 

Fraflytning 

Hvis du ønsker at flytte fra dit lejemål i Lejerbo, skal du sende Lejerbo en opsigelse senest tre 

måneder før fraflytning. Hent en opsigelsesblanket på lejerbo.dk. Print og udfyld blanketten og 

send den til Regionskontor Aalborg. Lejerbo sender dig en bekræftelse, når opsigelsen er 

modtaget.  

Opsigelsesdatoen er altid den første i måneden. 

Fraflytningen skal ske senest fjorten dage før opsigelsesdatoen, så lejligheden kan blive istandsat. 

Du skal betale husleje mens lejeligheden bliver istandsat. 

Hvis du gerne vil flytte ud af din bolig inden opsigelsesperiodens udløb, forsøger Lejerbo at 

genudleje lejemålet hurtigere. Hvis det lykkes at genudleje din bolig inden opsigelsesfristens 

udløb, skal du kun betale leje mv. til genudlejningstidspunktet. 

Når lejemålet er synet (fjorten dage før opsigelsesdatoen), istandsættes lejemålet typisk i en 

fjorten-dages periode. Herefter sender håndværkerne regningerne til Lejerbo, så de kan udarbejde 

en flytteopgørelse. Hvis flytteopgørelsen viser, at (en del af) indskuddet skal tilbagebetales, 

modtager du en check sammen med flytteafregningen. Lejerbo tilstræber at sende 

flytteafregningen senest seks uger efter, at synet er foretaget. 

Ved synet deltager lejer, en repræsentant fra Lejerbo og evt. en repræsentant fra 
afdelingsbestyrelsen (husk evt. selv at kontakte afdelingsbestyrelsen). Ved synet udarbejder 
udlejeren en fraflytningsrapport, hvoraf det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal 
udføres som normalistandsættelse, og hvilke der er misligholdelse eller betales af udlejeren. For 
yderligere information, se vedligeholdelsesreglementet på laerkebo.net. 
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Fremtidssikring af Lærkebo  

Bestyrelsen har gennem adskillige år arbejdet for en fremtidssikring af Lærkebo. I 2009/ 10 blev 

der udarbejdet ingeniørrapporter (Landskabskonsulenter A/S og Moe & Brødsgaard) med det 

formål at skabe overblik over behovene for forbedringer af lejligheder og udearealer i Lærkebo.  

På baggrund af anbefalingerne i rapporterne er der prioriteret en handleplan (helhedsplan) til 

drøftelse med Landsbyggefonden. 

I planerne, der er meget omfattende, indgår bl.a.: 

 

Facader: gavle - murværk 

Afrensning af løstsiddende vandskuring, 
udskiftning af løse sten  
ved taget, om-muring ved gavltrekanter, 
murfuger og overfladebehandling. 
Vestvendte gavle. 

Etablering af drypkant ved tag/murværk. 

Sokkelpuds, udbedring af skadede områder. 
 

 
Facader: lette partier 
Nedbrudte krydsfinerplader udskiftes. 
Deformerede og rådangrebne planker udskiftes. 
Udskiftning af elastiske fuger mellem planker og 
murværk, og ved vinduer/ døre. 
Yderdøre, udskiftning. 
Udhuse/ depotrum: nye døre, tagrender, 
udskiftning af råd-angrebne brædder. 

 

 

Lejligheder - indvendigt 

Injicering af revner i indvendige vægge inkl. 
malerbehandling. 
Udbedring af træk ved gulve fra utætheder mod 
krybekælder.  
Udskiftning af køkkeninventar. 
Renovering af badeværelser for opnåelse af 
tæthed i vådzonen. 
Udskiftning af ventilationsanlæg. 
 

 

 

Fællesfaciliteter 

Renovering af fælleshus og 
varmemesterfaciliteter. 
Udvidelse af fælleshus ved tilbygning/ 
sammenbygning. 

 

 

Udearealer 

Støttemure af træ udskiftes med nye af stål eller 
til jordskråning. 

Renovering af flisebelægninger på interne stier. 

Beplantning: fornyelse og supplering. 

Møblering, lege-, opholds- og friarealer, 
væresteder for børn. 

Supplerende terrænbelysning/ udskiftning. 

Nye ramper for tilgængelighed/ renovering af 
eksisterende. 
Etablering af afvandings-render på boligstierne, 
mangelfuld. 
 

 

 

Affaldsopbevaring 

Etablering af affaldssystem med nedgravede 
beholdere. 

 

Kilde: Lejerbo, kalkulationsark, 8.5.2012 

 
 

 



 

32 
 

Langvarig proces 

Udførelsen af opgaverne forventes at blive påbegyndt, når økonomien er på plads. 

Ingen ting er dog lette i denne sag og Landsbyggefonden kommer tidligst på besøg i Lærkebo for at 

besigtige forholdene i 2014 og derefter er der angiveligt en forventet tidshorisont på ca. tre år før 

Landsbyggefonden kan tage beslutning om en evt. finansiering.   

Altså: En beslutning om en evt. bevilling fra Landsbyggefonden 

kan først være taget i 2017. Det vil sige 15 år efter at en 

bestyrelse i Lærkebo startede på arbejdet med at skaffe midler 

fra Landsbyggefonden.  

Er der nogen, der siger ”evighedsplan”?   

Det er måske ikke en ringe en beskrivelse, når man 

sammenligner med en normal bo-periode i Lærkebo.  

Noget er dog begyndt at ske uden Landsbyggefondens 
medvirken, jf. de nye hoveddøre og Velux-vinduer i 2013.                
 
Lærkebo henlægger nu også selv løbende økonomiske midler til andre projekter. 
                                                                                                  
Det må forudses, at Landsbyggefonden i givet fald ikke vil finansiere alle nødvendige forbedringer.  
 
Lykkes projektet med at skaffe finansiering fra Landsbygefonden, vil udgifter til vedligeholdelse og 

energi forventeligt blive mindre, samtidig med at Lærkebo bliver mere tidssvarende og miljøenligt. 
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