Du Kan - Du Må
Den
udvendige

råderet

i
Køge Boligselskab
Ravnsborg Huse

I modsætning til ”Den Attraktive Råderet” (se ”Du kan – Du må”), som kun gælder indendørs,
skal udvendig råderet altid godkendes på et beboermøde.
I Ravnsborghuse er der allerede givet tilladelse til at udføre en række udendørs råderetsarbejder.
Har du ønsker eller forslag til andre arbejder, skal disse stilles som forslag og godkendes på et
beboermøde, hvorefter de vil blive indskrevet i dette katalog.
Før du går i gang…
Før du går i gang med et projekt, skal du altid henvende dig til administrationen, som tilser, at
projektet er i overensstemmelse med de godkendelser, som er givet på beboermødet.
Alle råderetsarbejder skal være udført i henhold til gældende lokalplan, brandmyndigheder og
andre offentlige institutioner. Administrationen vil vejlede vedrørende eventuel ansøgning til
kommune eller lign.
Alle udgifter samt vedligeholdelse i forbindelse med et udendørs råderetsarbejde afholdes af den
enkelte lejer. Kommunen tager et gebyr for udstedelsen af byggetilladelsen, som ligeledes afholdes af beboeren der ansøger.
Yderligere information:
Du kan få mere at vide hos områdelederen i afdelingen eller hos administrationen.
Køge Boligselskab
Langelandsvej 32 4600 Køge
Tlf. 5663 7500
E-mail kbs@kbs.dk
Web www.kbs.dk

Terrasser i stueplan:

Ret til at opsætte en låge i samme materialer som det rækværk der er opsat af boligforeningen.
Materialet skal være PLUS navn ARTURA
• Artura Kompositlåge Højre 99x95 cm +16 cm gråsorte stolper
SKU: 17595-21
DB-nummer: 2158111
Bredde: 99 cm
Højde: 95 cm
• Artura kompositlåge Venstre 99x95 cm + 16 cm gråsorte stolper
SKU: 17571-21
DB-nummer 2158112
Bredde: 99 cm
Højde: 95 cm
• Artura Kompositlåge Venstre 99x135 cm + 16 cm gråsorte stolper
SKU: 17573-21
DB-nummer 2158110
Højde: 135 cm
Markiser: skal opsættes i fugerne ikke i murstenene, farven skal være Sort eller Clay Brown
(mørk ler brun) Det skal sættes håndværksmæssigt forsvarligt op.
Udvendige stik, kan opsættes, det skal udføres af en autoriseret elektriker som har forstand på
lavenergi huse.

Altaner:

Markiser: Skal opsættes i fugerne ikke i murstenene, Farven skal være Sort eller Clay Brown
(mørk ler brun). Det skal sættes håndværksmæssigt forsvarligt op.
Udvendige stik: kan opsættes, det skal udføres af en autoriseret elektriker som har forstand på
lavenergi huse.

