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B-ordning – fraflytning - forsyn 
 
 
 
 
 
Når du går med overvejelserne om at fraflytte dit lejemål i AB Frydenhøjparken – det kan være 
du flytter ud af afdelingen eller flytter internt – er der visse ting, du kan/skal være 
opmærksom på. 
 
Som du måske er bekendt med har AB Frydenhøjparken en B-ordning. Det vil sige, at dit 
lejemål opsparer - via din husleje - x-antal kr. om måneden til indvendig vedligeholdelse. 
Beløbsstørrelsen afhænger af hvor mange m2 din bolig er på. 
 
De penge, der står på din vedligeholdelseskonto, kan bruges til at male lofter, vægge og 
behandle gulve i boperioden. 
 
For at kunne trække på vedligeholdelseskontoen skal du "anmelde" de arbejder, du påtænker 
at udføre, til ejendomskontoret. 
 
Du har mulighed for selv at udføre de pågældende arbejder, eller du kan få et malerfirma til at 
gøre det. I begge tilfælde skal arbejderne, når de er udført, godkendes af ejendomskontoret. 
Arbejderne skal være håndværksmæssigt korrekt udført. Bliver arbejdet godkendt, får du 
refunderet de boner/faktura, du har i forbindelse med indkøb af materialer/entrering med 
maler 
 – OBS: der kan ikke udbetales mere end der står på vedligeholdelseskontoen - bemærk 
ligeledes, at vedligeholdelseskontoen ikke dækker egen arbejdsløn. 
 
Når du beslutter dig for at flytte – internt som eksternt – er det en god ide, inden du opsiger 
lejemålet, at få foretaget et forsyn af ejendomskontoret. Forsynet kan fortælle dig, om der er 
ting, du kan/skal udføre inden det endelige fraflytningssyn. 
 
Eksempelvis kan det være, at du skal behandle gulv/gulve, inden du opsiger lejemålet. Har du 
først opsagt lejemålet, har du ikke længere mulighed for at gøre brug af den indvendige 
vedligeholdelseskonto. Den bliver spærret og åbnes først igen, når en ny lejer har overtaget 
lejemålet. 
 
Vedligeholdelseskontoen følger lejemålet og ikke lejeren. 
 
Når du opsiger dit lejemål modtager du en bekræftelse på dette og efterfølgende indkaldes du 
med min. 8 dages varsel til endeligt fraflytningssyn. 
 
Ved fraflytningssynet skal lejligheden være ryddet og rengjort. Du behøver ikke at 
maleristandsætte lejligheden inden fraflytning – det er den nye lejer, der ved brug af 
vedligeholdelseskontoen selv istandsætter ved indflytning. 
 
Det, du som fraflytter skal betale, er misligholdelse, manglende vedligeholdelse og/eller forkert 
vedligeholdelse. Derfor er det en god ide med et forsyn, så du evt. kan undgå at komme til at 
betale noget. 
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Et eksempel på misligholdelse kan være huller/ridser/skrammer på døre og andet træværk. 
 
Et eksempel på manglende vedligeholdelse kan være gennemslidning af lakken på gulve 
 
Et eksempel på forkert vedligeholdelse kan være, at der er malet på træværk, når der er malet 
vægge. 
 
Det påhviler til enhver tid lejeren at vedligeholde lejemålet i boperioden, hvorfor det er en god 
ide at være specielt opmærksom på gulve og træværk, da det er temmelig bekosteligt at få 
slebet og lakeret gulve og malet træværk og døre. 
 
Hvis du har spørgsmål/kommentarer til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte 
 
 
Projektleder Kurt Larsen  3946 6211 
Afdelingsleder Gregers Andersen 3946 6252 
 
Telefonerne er åbne mellem kl. 10.00 og Kl. 15.00 
 
 


