
90107 – STORGAARDEN 

RÅDERETSKATALOG 

 

Råderet udenfor boligen 

Overdækning af arealet ved indgangsdøren 

 
Godkendt af beboerne på det ordinære afdelingsmøde den 21/9 2010. 

 
Godkendt af organisationsbestyrelsen den 2/12 2010 jf. driftsbekendtgørelsen 

§ 82 stk. 3. 
 

Sådan kan du få overdækket arealet ved din indgangsdør: 

: 

Arbejdet 
finansieres af lejeren 

vurderes til at være en forandring, som derfor ikke udløser godtgørelse ved 

fraflytning 

skal ikke retableres ved fraflytning 

skal udføres håndværksmæssigt korrekt  

skal vedligeholdes af afdelingen mod en lejeforhøjelse for den enkelte lejer 

– beløbet udregnes af boligselskabet 

Kræver evt. en byggetilladelse – udgiften dækkes af lejer 
 

Overdækningen 
Skal laves i følgende mål: Dybde 115 cm – bredden skal tilpasses fra 

trappeafsats til muren 

skal laves af følgende materialer 
I. Tag: Thermotag 

II. Tagrender og afløbsrør: Galvaniseret jern 

III. Dragere og stolper: Galvaniseret jern 

IV. Træbjælker: 85 mm x 180 mm. Males i farvekode RAL 9010.  

V. Perstorp beklædning: Gælder kun hvor overdækning har 

tilstødning til udvendige trapper. 
 

Skriftlig ansøgning skal altid sendes til:  

Boligselskabet Fruehøjgaard 
Aaparken 2, 7400 Herning 



Råderet udenfor boligen 

Overdækning af terrassen 

 

Godkendt af beboerne på det ordinære afdelingsmøde den 21/9 2010. 
 

Godkendt af organisationsbestyrelsen den 2/12 2010 jf. driftsbekendtgørelsen 
§ 82 stk. 3. 

 
 

Arbejdet 

finansieres af lejeren 

vurderes til at være en forandring, som derfor ikke udløser godtgørelse ved 

fraflytning 

skal ikke retableres ved fraflytning 

skal udføres håndværksmæssigt korrekt  

skal vedligeholdes af afdelingen mod en lejeforhøjelse for den enkelte lejer - 

beløbet udregnes af boligselskabet 

Kræver evt. en byggetilladelse – udgiften dækkes af lejer 
 

Overdækningen 
Skal laves i følgende mål: Bredden 4,5 m, Dybde 2,5 m  

skal laves af følgende materialer 
VI. Tag: Thermotag 

VII. Tagrender og afløbsrør: Galvaniseret jern 

VIII. Dragere og stolper: Galvaniseret jern 

IX. Træbjælker: 85 mm x 180 mm. Males i farvekode RAL 9010.  

X. Perstorp beklædning: Gælder kun hvor overdækning har 

tilstødning til udvendige trapper. 
 

Skriftlig ansøgning skal altid sendes til:  
Boligselskabet Fruehøjgaard,  

Aaparken 2, 7400 Herning 
 


