
 

 
Tilføjelser til ordensreglement mv. i afdeling 2  

 

Gulv: Repræsentanterne i afdelingen har besluttet, at ny indflyttere såvel 

som nuværende beboer kan få tilbudt halv dækning til gulvslibning. 

Dvs. at lejerne betaler 50 % og afdelingen betaler 50 % af fakturaen. 

Ordningen gælder kun hvor gulv ikke tidligere er behandlet i opgang 2-

4 og 18A-B. 

 

Trappevask: Trapperne vaskes på Boligselskabets foranledning en gang om 

 ugen. 

  

Vaskeri: Der er vaskeri i afdelingen med møntindkast til tørretumbler. Vask er 

inkl. i huslejen. 

 

Vaskemaskine: Det er tilladt at installere vaskemaskine i lejligheden. 

Alt arbejde skal udføres håndværksmæssigt korrekt. 

 

Fryser: Det er tilladt at sætte fryser i kælder- og loftsrum. 

 El-tilslutning udføres for egen regning. 

Evt. tilslutning til afdelingens el-anlæg skal meddeles til kontoret af 

hensyn til betaling af strømforbrug. 

 Alt el-arbejde skal udføres af autoriseret el-installatør. 

 

Indvendige døre: Det er tilladt at male dørene hvide eller lysegrå. Arbejdet skal udføres 

håndværksmæssigt korrekt. 

 

Altaner:  Man må gerne selv male altanen. 

 

 Parkering i Det er ikke tilladt at parkere knallerter, motorcykler og 

 Kælderen: lignende i cykelkælderen. Køretøjerne kan parkeres i det dertil opførte 

skur. 

 

Forbedringer/ Efter aftale med administrationen kan der tilvælges mod  

modernisering: huslejeforhøjelse (”kollektive råderets regler”): 

 

 1. Køkken  

 2. Badeværelse 

 3. Faste skabe i soveværelse og gang. 

 

Garageport: Der er mulighed for at få monteret elhejs på garageporten, mod 

forhøjelse. 

 

Husdyr:  Det er tilladt at holde 1 hund eller 1 indekat mod oprettelse af 

boligselskabets husdyrskontrakt. 

 Husdyrskontrakt kan findes på www.silkeborgboligselskab.dk under 

blanketter. 

 

http://www.silkeborgboligselskab.dk/


 

 
Dørtelefoner 

 

Yderdøren aflåses hver dag kl. 20.00. og åbner igen kl. 04.30. 

 

Besøgende skal indenfor dette tidsrum trykke på knappen ved dit navn udenfor døren. 

Når telefonen summer i din lejlighed, skal du tage telefonen og tale med den besøgende. Når 

du vil lukke op, skal du trykke på den nederste sorte knap på vægholderen til telefonen, mens 

gæsten tager i håndtaget og døren åbnes. 

 

Viceværten er gerne behjælpelig, såfremt du har problemer med anlægget. 


