
Kære beboer i Århus Omegn

Når du bor i en almen bolig, er der to muligheder for at ved-
ligeholde din bolig, de kaldes henholdsvis en A-ordning eller 
en B-ordning.

Vi vil gerne indbyde dig og alle øvrige beboere i Århus Om-
egn, hvis bolig vedligeholdes efter en B-ordning, til oriente-
ringsmøde om vedligeholdelsesordningerne.

Orienteringsmødet holdes forud for et ekstraordinært afde-
lingsmøde i din afdeling i marts, hvor vi vil stille forslag om, 
at boligerne i din afdeling pr. 1. januar 2019 skal vedligehol-
des efter en A-ordning.

På gensyn og med venlig hilsen 
Jette Holgersen, formand for hovedbestyrelsen

Orienteringsmødet

Vi holder to identiske orienteringsmøder, du be-
stemmer selv, hvilken dato, der passer dig bedst.

Mandag den 5. februar 2018 kl. 19.00
Søndervangskolens Aula
Søndervangs Allé 40, 8260 Viby J

Onsdag den 7. februar 2018 kl. 19.00
Elsted Skole, sportshallen
Elsted Skolevej 6, 8520 Lystrup

Tilmelding af praktiske hensyn til:
www.aarhusomegn.dk/orienteringsmøde

Indbydelse til orienteringsmøde om

vedligeholdelse af din bolig
· skift fra B-ordning til A-ordning

mandag den 5. februar eller onsdag den 7. februar 2018

Vend og læs mere om vedligeholdelsesordningerne...



B-ordning
(som gælder i din afdeling i dag)

• Boligen er ikke istandsat ved indflytning 

• Du indbetaler hver måned et beløb til boligens ved-
ligeholdelseskonto. Indbetalingen er obligatorisk 

• Du kan kun benytte pengene på vedligeholdelses-
kontoen til maling, tapetsering og gulvbehandling.  
Alt andet er i henhold til almenlejeloven ikke tilladt 

• Når du opsiger din bolig, kan du ikke længere bruge 
pengene på vedligeholdelseskontoen 

• Den nye beboer flytter ind samme dag, som du 
flytter ud 

• Du betaler eventuel misligholdelse af din bolig 

• Du tager initiativ til at vedligeholde din bolig

A-ordning
(som afdelingsmødet skal tage stilling til) 

• Boligen er normalistandsat ved indflytning 

• Du indbetaler ikke til en vedligeholdelseskonto 

• Din afdeling overtager gradvist betalingen for nor-
malistandsættelse, når du flytter 

• Det betyder, at når du har boet i din bolig i min. 8 år 
og 4 mdr. overtager afdelingen 100 % af boligens 
vedligeholdelse og du kan flytte uden udgift 

• Du skal dog betale for eventuel misligholdelse af 
din bolig 

• Når du skal flytte, skal du betale 14 dages ekstra 
husleje 

• Du har forpligtelsen til at vedligeholde din bolig 

  Fakta om de to vedligeholdelsesordninger

  Der er en særlig overgangsordning for dig, der i dag bor i afdelingen

Beslutter det ekstraordinære afdelingsmøde i marts 2018, at din afdeling skal overgå til en A-ord-
ning, vil der være særlige regler for dig, der bor i afdelingen i dag: 

• Du skal ikke betale de 14 dages ekstra husleje ved fraflytning 

• Du beholder beløbet på boligens vedligeholdelseskonto og kan bruge pengene til at vedligeholde din bolig 
så længe, du bor i den 

• Du skal ikke længere indbetale penge til vedligeholdelseskontoen 

• Du skal ikke betale for istandsættelse af din bolig, når du flytter - kun for evt. misligholdelse af boligen 


