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Hvem gør hvad i afdelingen?
Hvad gives der tilskud til?
Hvad må man i afdelingen?

Må man: JA NEJ
Opsætte skur i forhaven X
Opsætte skur på terrassen, bagved X Regler ved varmemesteren
Opsætte drivhus i forhaven X
Opsætte drivhus terrassen, bagved X Regler ved varmemester
Må man opsætte udestue/ 
overdække terrassen bagved

X Efter tegning og godkendelse ved 
varmesteren og Esbjerg kommune

Lægge fliser i hele haven X
Opsætte plankeværk X Regler ved varmemesteren
Opsætte ny hæk X Regler ved varmemesteren
Havelåge i hækken/plankeværk 
bagved

X Ja, men kun ved haveudvidelse og 
i begge sider, krav fra kommunen

Udvide haven X Hvor det er muligt, men kun efter 
aftale med varmemesteren

Må der opsættes badekar X
Må der opsættes glasvæv i bad
Regler ved vicevært

X Håndværksmæssig korrekt – 
brusehjørnet skal være med fliser.

Må der laves gulvvarme X Håndværksmæssigt korrekt
Er der krav til indretningen X Kontakt varmemesteren
Må der males indvendige låger
Kontakt varmemesteren vedr. farve

X Håndværksmæssigt korrekt og 
lånet kan ikke bruges til dette

Må indvendige døre males
Kontakt varmemesteren vedr. farve

X Skal udføres håndværksmæssigt 
korrekt – godkendes af vicevært 

Må man fjerne/opsætte indvendige 
skillevægge

X Efter ansøgning, skal godkendes 
af varmemestren først

Må der monteres vinduer X
Regler for garage:
Skrives der op til en bestemt 
garage

X Beboerne kan byttes internt 

Har nuværende garagelejere 
førsteret til en anden garage

X

Skal man have en indregistreret bil, 
for at få en garage

X Garagen/Carporten skal bruges til 
parkering af bilen

Er der bilvask i afdelingen X Mod betaling af nøgle (årligt)
Udleveres der pærer til lamper:
Ovn X Kun til standardovn
Emhætte X Kun til standardemhætte
Badeværelse lampe X Kun til standardlampe
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Udvendige lamper X Kun til standard
JA NEJ

Udleveres der maling til:
Vinduer X Vedligeholdes af afdelingen
Skuret som hører til lejemålet X Vedligeholdes af afdelingen
Sternbrædder X Vedligeholdes af afdelingen
Plankeværk opsat af beboer X Skal vedligeholdes af beboer
Indvendigt træværk X Skal vedligeholdes af beboer
Hvad skiftes eller udleveres til lejligheden uden beregning:
Trælofter, hvor det ikke er opsat – 
efter budgettet, kontakt kontoret.

X Beboer betaler selv for ny eller 
ændring af lofts el installationen

Gulve X
Ny Bruser til bad X Ja, når slidt og kun standard
Køkkenvinyl X Kun ved gennemslidning
Måtte ved fordøren X
Hvepsebekæmpelse X
Myregift X Viceværten
Musefælder udlånes X Viceværten
Rottefælder udlånes X Viceværten
Udleveres musegift X Viceværten
Udleveres salt til beboere X Viceværten
Udleveres tørrestativ X
Udleveres der rens til komfuret X Viceværten
Udleveres der dørstopper X Viceværten
Udleveres der udluftningsventiler X Viceværten
Udleveres der toiletsæder X Viceværten
Tilskud til bad / køkken 
modernisering

X Der kan lånes 70.000 kr. max.

Hvem gør hvad:
Hvem renser indvendige afløb Viceværten/gårdmændene
Hvem renser tagrender Viceværten for, beboer bag
Udlån af værktøj ved varmemesteren efter aftale:
Boremaskine mv. X
Sømpistol X
Trækvogn X
Pælespade X
Sækkevogn X
Trailer X




