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Forbedringsarbejder forøger det lejedes værdi og giver ret til godtgørelse ved fraflytning. Der kan 
ikke kræves retablering ved fraflytning. 
 
Forandringsarbejder forbedrer ikke det lejedes værdi og giver ikke ret til godtgørelse ved fraflyt-
ning. Forandringsarbejder kan være permanente eller arbejder, der kan kræves retableret ved fra-
flytning. Det er boligorganisationen, der vurderer, om arbejdet kun har interesse for den enkelte 
lejer og dermed kan kræves retableret. Hvis der forlanges retablering, skal lejeren betale et deposi-
tum, som sikkerhed for udgiften til retablering. 
 
Forbedrings- og forandringsarbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige, og de må ikke 
fratage boligen dens karakter af almen bolig eller eventuelle karakter af handicapegnet bolig. Ingen 
af arbejderne kræver et indbetalt depositum eller giver mulighed for godtgørelse ved fraflytning. 
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Opsætning af markiser 
Markisedugen skal være i afdæmpede farver. Markisen skal 
altid være i vedligeholdt stand. Ved misligholdelse kan selska-
bet forlange markisen nedtaget for lejers regning. 
Ved nedtagning i boperioden skal inspektøren underrettes og 
lejeren forestå/betale for retablering af skader påført ydervæg-
ge m.v. 

 x x  

Overdækning af pergola 
Ravnsletlund 26-50 
Som tagdækning skal anvendes glatte transparente PVC pla-
der. 
Der må tillige isættes glas i den ene af pergolaens to sider. 
Principtegning for udførelsen af arbejdet fås på ejendomskonto-
ret. 

x   x 

Overdækket terrasse ved pergola for 
Ravnsletlund 26 - 50  
Udføres med træstolper, lægter samt termotag og i henhold til 
byggetilladelse fra den 9. december 2008, principtegning skal 
rekvireres hos  Almenbo. 

 x  x 

Udestuer  
Ravnsletlund 12 – 24 
Der må opføres udestue i henhold til byggetilladelse fra den 12. 
februar 2009, principtegning skal rekvireres hos  Almenbo. 

x   x 

Hævede terrasser 
Der må isættes indadgående låge for trappen. Lågen skal udfø-
res i samme materialer og med samme udseende som siderne 
i øvrigt. 

    

Altaner 
Der må opsættes vindafskærmning på altanrækværket i form af 
grå dug. 
Blomsterkasser må opsættes på indersiden af altanrækvær-
ket. 

  x  
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