
Bilag 1 - Opgaver der udføres for ejerforeningen: 

 

Tømning af affaldsstativer efter behov. Om sommeren dagligt efter behov. 

Opsamling af affald, papir, cigaretskodder, kapsler osv. På p-pladser, gange, svalegange, stier, efter behov. 

Fejning af p-pladser, gangstier, trapper, svalegange, fortov Fægangsvej. 

Snerydning og saltning af p-pladser, gangstier, trapper, svalegange, fortov Fægangsvej. 

Klipning af alle græsarealer inkl. kanter. 

Sprøjtning af stenbede, under buske, og træer og langs hegn og hække. Alle træterrasser mellem 
hegnssektionerne 2 gange årligt. 

Klipning af hybenbede, træer, buske, samt træer ved fortov. 

Gødskning af hybenbede, buske, træer, græsarealer. 

Overvågning af bygningskompleks. Rapportering til EJFK. 

Tjek af fyr, justering af temp., omstilling af pumper (ur), tjek af varmtvandsbeholdere. Bestilling af olie og 
eksterne reparatører. 

Hjemtagelse af diverse tilbud fra diverse håndværkere. 

Kontakt til forsikringsselskaber. Anmeldelse af skader. Aftaler med taksatorer og ejere. Opfølgning og 
afslutning af sagen. 

Kontakt til renovatør. Bestilling af ekstra tømninger om sommeren. Bestilling af tømning af 
flaskecontainere. 

Bestilling af cylindere og nøgler ved Ruko til lejligheder. 

Kontrol af alt udvendigt lys. Udskiftning af pærer, justering af ure 1 gang månedligt. Pærer og reparationer 
er på regning. 

Opgradering af TV-signaler når signaler forsvinder. Udskiftning af kort og genstart. Fejlfinding i lejligheder 
på internettet og i skab og genstarte anlægget. 

Tilplantning og ophængning, vanding, gødskning, nedtagning af altankasser på gelændere, altangange, 
svalegange + kummer ved lejligheder og rengøring efter samme. 

Vinduesvask af 146 lejligheder.  4 gange årligt. 

Salt og afspænding påfyldes løbende alle opvaskemaskiner inkl. materiale 

Rensning af vandlåse i gulvafløb i badeværelse i alle lejligheder 

Fjernelse af svalereder og møg og affald efter dem på svalegange 

Tjek af lejligheder ved ind- og fraflytning. Tænd og sluk for el, radiatorer, åbne og lukke køleskabe. Tjek for 
sprungne pærer og øvrige defekter. Åbne og lukke vinduesklapper. Tjek efter ejers brug for rengøring, 
personlige ejendele, og forbrugsvarer. Tjek før vinter at alt er lukket og alle radiatorer kan varme på 1. og 
at relæer er slukket og køleskabe er åbne. 

 


