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Boligforeningen AAB 
Baggrund 
Afdelingsbestyrelsen i afdelingen, er valgt af afdelingsmødet og løser de opgaver der fremgår af 
lov om almene boliger, det kalder vi i AAB de 'parlamentariske opgaver'. 

Afdelingen serviceres lokalt af AAB's administration; af Kundeservice ved 'Ejendomsservice & 
Fraflytning' (EF) 

Denne serviceaftale er en beskrivelse af hvilke opgaver administrationen løser for afdelingen og 
hvilke opgaver afdelingsbestyrelsen skal varetage. 

'Ejendomsservice & Fraflytning' 

• Ledelse af lokalt ansat personale 
• Drift- og vedligeholdelsesopgaver 
• Til- og fraflytning af beboere, herunder istandsættelse af flytteboliger 

• Varetage afdelingens økonomiske forhold 

• Deltagelse i bestyrelsesmøder og afdelingsmøder 

• Løbende orientering til afdelingsbestyrelsen om væsentlige driftsforhold 

Afdelingsbestyrelsen 

• Godkender driftsbudget og årsregnskab for afdelingen 

• Forelægger driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse 

• Forelægger afdelingsregnskabet for afdelingsmødet til orientering 

• Forelægger de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen 
for afdelingsmødet til godkendelse, forinden disse iværksættes 

• Påser, at der er god orden i afdelingen 

• Afholdelse af bestyrelsesmøder 

Om 'Ejendomsservice & Fraflytning' 
'Ejendomsservice & Fraflytning' er en del af AAB's administration og har til opgave, at servicere de 
afdelinger der ikke har en valgt bestyrelse og afdelinger, hvor bestyrelsen vælger driftsmodellen 
'parlamentarisk'. 

'Ejendomsservice & Fraflytning' refererer til AAB's direktør og løser opgaver på dennes vegne. 
'Ejendomsservice & Fraflytning' bor for tiden fysisk i AAB's administration og er organiseret 
omkring tre lokale driftscentre, for at inspektørerne er tættest muligt på de afdelinger de servicerer 
samt det lokalt ansatte personale. 

AAB ønsker at 'Ejendomsservice & Fraflytning' skal være kendetegnet ved at: 

• afdelingerne drives med sparsommelighed, produktivitet og effektivitet for øje, herunder 
god driftsstyring og -planlægning, så der opnås en stabil huslejeudvikling 

• have professionelt samarbejde med beboerdemokratiet 

• afdelingerne er kendetegnet ved god personaleledelse, herunder et godt arbejdsmiljø 

• være rollemodel ift. effektiv energistyring og vedligeholdelse 
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Boligforeningen AAB 
Rollefordeling mellem bestyrelse og administration 
Bestyrelsens opgaver i relation til afdelingen, er de 'parlamentariske' opgaver som fremgår af 
almenboligloven, se nedenfor. 

Administrationens opgave er i tæt samarbejde med afdelingsbestyrelsen at udføre de beslutninger 
som træffes på bestyrelsesmøderne og af afdelingsmødet. Administrationen skal vejlede, rådgive 
og involvere afdelingsbestyrelsen, så løsningerne passer til lokale forhold. Samtidig er det 
administrationens opgave, at sikre at opgaverne udføres professionelt inden for gældende regler. 

Parlamentariske opgaver: 

• Godkende driftsbudget og årsregnskab for afdelingen 
• Forelægge driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse 
• Forelægge afdelingsregnskabet for afdelingsmødet til orientering 
• Forelægge de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen 

for afdelingsmødet til godkendelse 
• Påse, at der er god orden i afdelingen 
• Indkalde til afdelingsmøde 
• Indsamle forslag fra beboerne til afdelingsmødet 
• Udarbejde og underskrive referat fra afdelingsmødet 
• Lave forretningsorden for bestyrelsen 
• Lave og offentliggøre dagsorden og referat fra bestyrelsesmøder 
• Orienteres om administrationens ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer 

Man kan også finde AAB's beskrivelse af driftsmodellerne i Afdelingshåndbogen. 



Boligforeningen 

Hvad går det ud på? 

Denne aftale gennemgås årligt mellem inspektøren og 
afdelingsbestyrelsen i god tid forud for afdelingsmødet. 
Her kan afdelingsbestyrelsen evaluere f.eks. tilknyttede 
håndværkere, serviceniveauet, udlejning af bi-lejemål 
og fælleslokaler, serviceaftaler med eksterne (f.eks. 
vaskeriaftaler, rengøring af trappeopgange, snerydning 
mv.). 
Når eller hvis der vælges nye bestyrelsesmedlemmer 
ind i en bestyrelse, skal serviceaftalen aftales på ny. 
Den hidtidige aftale løber indtil ny aftale er indgået. 
Beskrivelse af hvilket serviceniveau afdelingen ønsker 
at 'Ejendomsservice & Fraflytning' udfører i afdelingen. 
Bilag 1 til denne aftale. 

Serviceniveauet kan revideres med tre måneders 
varsel, så længe det drejer sig om op og nedjusteringer 
inden for gældende ressourcer, dog sådan at evt. 
opsigelsesvarsler med eksterne/ansatte kan 
overholdes. For at kunne levere statistik på udført 
serviceniveau arbejder Administrationen med at 
udvikle systemunderstøttelse af planlagte 
driftsopgaver. Projektet forventes i luften medio 2019. 

Hvor retter 
bestyrelsen 
henvendelse? 

For indgåelse 
og/eller justering: 

Leder af 
'Ejendomsservice 
& Fraflytning': 
Allan K. Sørensen 
aksaab.dk 

Opgave 

Ledelse 
Aftale om 
serviceniveau 

Ansættelse og 
afskedigelse af 
ejendomsfunktionærer 

Arbejdsledelse, 
persona lead m inistratio 
n, lønindberetning 

Forslag til ændringer i serviceniveauet i forhold til 
yderligere opgaver eller forøget serviceniveau som vil 
berøre budgettet, skal foreligge senest 11/2  måned før 
afdelingsmøderne, for at administrationen kan nå at 
revidere budgetterne. 
På baggrund af aftalen om serviceniveau, jf. bilag 1, 
ansættes de nødvendige personaleressourcer til at 
løse serviceopgaverne. Udgiften afholdes i afdelingens 
budget. 

'Ejendomsservice & Fraflytning' er daglig arbejdsgiver 
for ejendomsfunktionærerne. 

'Ejendomsservice & Fraflytning' varetager 
arbejdsledelsen og sørger for at 
ejendomsfunktionærerne udfører arbejdet i 
overensstemmelse med det aftalte serviceniveau 
(bilag 1), indberetter sygefravær, afholder 
sygefraværssamtaler, aftaler ferie, løn og anden 

Alle spørgsmål om 
ejendomsfunktio-
nærerne og deres 
arbejde rettes til 
'Ejendomsservice 
& Fraflytning'. 

ejendomsservice 
aab.dk  

Alle spørgsmål om 
ejendomsfunktion 
ærerne og deres 
arbejde rettes til 
'Ejendomsservice 
& Fraflytning'. 



Boligforeningen AA B  
personaleadministration i samarbejde med HR. 

Ofte vil det være den samme inspektør der leder 
ejendomsfunktionærerne, men i praksis vil der ske 
udskiftninger i ferieperioder og ved eventuelle 
omstruktureringer, opsigelser mv. 

Såfremt bestyrelsen ønsker at drøfte 
ejendomsfunktionærenes arbejds- eller 
personaleforhold skal det ske med inspektøren og ikke 
med ejendomsfunktionæren. 

Løn- og ansættelsesvilkår bliver altid fastlagt inden for 
gældende regler, overenskomster og AAB's politikker 
for området. 

ejendomsservice 
(aab.dk  

Kontortid og 
besvarelse af 
beboersager 

Personalemøder, 
MUS og APV 

'Ejendomsservice & Fraflytning' afholder ugentlige 
planlægningsmøder (tavlemøder) normalt af &I times 
varighed. Formålet er at få planlagt ugens kommende 
opgaver, så det sikres at det aftalte serviceniveau kan 
leveres. 

Der afholdes ligeledes to årlige personalemøder, samt 
et årligt fællesmøde for alle ejendomsfunktionærer i 
MB. 

MUS bliver afholdt hvert år i perioden fra september til 
november måned af inspektøren. Det er i forbindelse 
med MUS at der planlægges efteruddannelse så de 
lokalt ansatte er i stand til at varetage de opgaver som 
skal udføres for at serviceniveauet kan efterleves. 
Udgifterne til efteruddannelse af lokalt ansat personale 
afholdes af afdelingens budget. 

APV gennemføres efter behov, dog mindst hvert tredje 
år. Arbejdet tilrettelægges af arbejdsmiljøudvalget og 
inspektøren. 

Beboerne kan henvende sig til 
ejendomsfunktionærerne i afdelinger som er fast 
bemandede i åbningstiden: 

Åbningstid for afdelingens ejendomskontor: 
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag telefonisk 
henvendelse fra kl. 09.00 til 11.00 
Onsdag personlig henvendelse fra kl. 16.00 til 17.30 

Alle spørgsmål om 
ejendomsfunktion 
ærerne og deres 
'Ejendomsservice 
& Fraflytning'. 

ejendomsservice 
aab.dk  

Beboerhenvendel 
ser sker til: 
aab55@aab.dk 

I afdelinger uden fast bemanding kontaktes personalet 
via Ejendomsservice & Fraflytning: 

Brug formularen der findes på www.aab.dk 
Formularen på 
www.aab.dk 
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Boligforeningen AAB  

Tlf.: 33760455 
Mandag - fredag: kl. 9-11 
Torsdag: kl. 13-15. 

Åbningstid og kontaktoplysninger sættes op som 
opslag i alle opgange i ejendommen så beboerne ved 
hvem de skal henvende sig til hvis der er behov for at 
få hjælp. 

Bestyrelsen skal påse, at husordenen overholdes, og 
videregive information om klager til administrationen: 
teamjuraaab.dk. 

Det er administrationen der påtaler evt, overtrædelse 
af husordenen skrifteligt over for beboeren. 

Ønsker bestyrelsen, at 'Ejendomsservice og 
Fraflytning' skal udføre opgaver som ikke fremgår af 
bilag 1 skal dette meddeles inspektøren via mail. 
Inspektøren skal notere opgaver på en statusoversigt. 
F.eks. hvis bestyrelsen bemærker at parkeringsbåse 
mangler opstribning, flækkede brædder i et 
plankeværk og lignende. 

En gang i kvartalet fremsender inspektøren 
statusoversigten til bestyrelsen. 

'Ejendomsservice & Fraflytning' forpligter sig i øvrigt til 
at orientere afdelingsbestyrelsen om væsentlige emner 
vedr, ejendommen og beboerne. Herunder f.eks.: 

• Klagesager 
• Husordenssager 
• Akutte driftsopgaver 

Ovenstående liste er ikke udtømmende. 

Behandling af 
husordenssager 

Bestyrelsens ønsker til 
driften 

Orientering af 
bestyrelsen i 
forbindelse med 
væsentlige emner og 
eventuelle klagesager 

Besked om klager 
over brud på 
husordenen 
sendes til 
teamiuraaab.dk. 
Administrationen 
vurderer om 
sagen kan føres i 
Beboerklagenævn 
et mv. 
Inspektøren eller 
ejendomsservice 
@aab.dk 

Ved spørgsmål 
kontakt: 
ejendomsservice 
(aab.dk  

Deltagelse i 
bestyrelsesmøder 

Personfølsomme oplysninger videregives ikke til 
afdelingsbestyrelsen, f.eks. personalesager, idet disse 
er beskyttede oplysninger. 

'Ejendomsservice & Fraflytning' skal samtidig med 
fremsendelsen af den kvartalsmæssige statusoversigt 
forhører sig om bestyrelsen ønsker en mundtlig 
drøftelse og opfølgning på statusoversigten ved 
personligt fremmøde til et bestyrelsesmøde. 

Ønsker bestyrelsen, at inspektøren deltager i 
bestyrelsesmøder om aftenen oftere end en gang i 
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Boligforeningen AA B 

 

kvartalet kan det ske efter aftale, dog mod betaling, jf. 
takstbladet. 

Det er afdelingsbestyrelsen der tager referat til 
bestyrelsesmøderne. Det skal tydeligt fremgå af 
referatet hvis der på mødet aftales opgaver, som skal 
løses af 'Ejendomsservice og Fraflytning'. Referatet 
skal offentliggøres for beboerne og sendes til 
inspektøren. 

Det er inspektørens opgave at notere opgaver i 
statusoversigten. 

Ved ferie og andet fravær, kan det forudgående aftales 
at en anden fra 'Ejendomsservice & Fraflytning' 
deltager i bestyrelsesmødet. 

Referatet skal 
være tilgængeligt 
for beboerne i 
afdelingen og 
sendes til 
elendomsservice 
(aab.dk  

Deltagelse i 
afdelingsmøder 

'Ejendomsservice & Fraflytning' deltager i de 
nødvendige afdelingsmøder i afdelingen og aflægger 
beretning for afdelingens drift, hvis bestyrelsen ønsker 
det. 

 

Drift og vedligeholdelse 
Drift af afdelingen 'Ejendomsservice & Fraflytning' står for daglig drift af 

afdelingen. Det aftalte serviceniveau fremgår af bilag 
1. 

Læs hvordan det aftalte serviceniveau kan ændres 
under rubrikken "ledelse" øverst i aftalen. 

Vedligeholdelse og 
mindre byggearbejder 

'Ejendomsservice & Fraflytning' er ansvarlig for at 
udføre de aktiviteter der fremgår af drifts- og 
vedligeholdelsesplanen (dy-plan) godkendt af 
afdelingsmødet. 

Inden igangsætning af arbejderne, skal 
afdelingsbestyrelsen have mulighed for at drøfte 
ønsker til disse, herunder i hvilken rækkefølge de skal 
udføres. 
Dy-planen udarbejdes bl.a. på baggrund af en 
bygningsgennemgang. Det er driftskoordinatoren fra 
'Vedligehold og Energi' der sammen med inspektøren 
foretager den årlige bygningsgennemgang. 
Bestyrelsen vil blive inviteret til 
bygningsgennemgangen men kan selv bestemme om 
de ønsker at deltage. 

Hvis 'Ejendomsservice & Fraflytning' vurderer at et 
arbejde kan/må udsættes, skal afdelingsbestyrelsen 
høres inden endelige beslutning træffes. 

Al kontakt 
vedrørende 
vedligeholdelse 
sker til: 
ejendomsservice 
(aab.dk  
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Boligforeningen AAB 

Mini-helhedsplaner og 
helhedsplaner 

Arbejdet udføres i samarbejde med den øvrige 
administration og efter gældende lovgivning og de af 
OB fastsatte politikker. Afregning sker i henhold til de 
regler og takster repræsentantskabet har fastlagt for 
køb af tillægsydelser. Se nærmere i takstkataloget. 

Større byggeopgaver varetages af byggeteknisk 
uddannet personale i administrationen; 'Vedligehold og 
Energi'. 

Nogle af AAB's ejendomme blev opført i en tid, hvor 
beboerne havde andre forventninger til boligens 
størrelse, stand og brugervenlighed end i dag. Derfor 
har repræsentantskabet vedtaget en politik for 
fremtidssikring af AAB's ejendomme, hvorefter det er 
muligt at opnå delvis økonomisk støtte, når afdelingen 
ønsker at fremtidssikre deres boliger. 

I overensstemmelse med politikken kan der gives 
støtte hvis renoveringen indeholder et eller flere 
fremtidssikrende elementer. Det er administrationen 
der vurderer om sagen har et så stort omfang at sagen 
skal anmeldes hos Landsbyggefonden som en såkaldt 
'Helhedsplan'. Der er flere års ventetid på disse sager. 
AAB's organisationsbestyrelse har mulighed for at 
støtte renoveringer som ikke indmeldes til 
Landsbyggefonden. Også i disse tilfælde støttes 
projektet hvis der er elementer af fremtidssikring. Disse 
planer kaldes 'mini-helhedsplaner'. 

Politikken fremgår af AAB-net i Afdelingshåndbogen. 

Forberedelse, tilrettelæggelse og gennemførelse af 
mini-helhedsplaner og helhedsplaner forretningsføres 
af byggeteknisk uddannet personale i administrationen; 
'Byggeri & Vedligehold'. For at få den bedst mulige 
vejledning og ansvarsforsikring knyttes altid en ekstern 
rådgiver til projektet. 

Sådanne store projekter tager år at forberede og 
gennemføre. Der sammensættes et byggeudvalg 
bestående af afdelingsbestyrelsen. Relevante fra 
administrationen samt ekstern rådgiver, hvis opgave 
det er at følge projektet og rapportere til bestyrelse og 
afdelingsmøde. Dette er uddybet i Afdelingshåndbogen 
under Byggesager. 

Spørgsmål 
sendes til 
projektlederen 
eller inspektøren. 

Vaskeridrift Har afdelingen vaskeri? Inspektøren har 
ansvar for evt. 

Ja Z NejLi serviceaftale. 



Hvem udsteder vaskekort/poletter. 

D 'Ejendomsservice & Fraflytning' 
El Afdelingsbestyrelsen 
Cl Andet firma 

Boligforeningen AA B 

Udlejning af bi-lejemål 
og fælleslokaler 

Bi-lejemål: 

E Garager 
E Carporte 
E Ekstra kælderrum 
E Ekstra loftsrum 
E Klubværelser 
D Gæsteværelser 

Hvem står for udlejningen? 

Afdelingsbe EF/lokal ansat 
styrelsen 

D El 

El E 
D E 

Udlejning af bi-
lejemål: 
ejendomsservice 
Raab.dk  

Administration af 
råderet 

Fælleslokaler: Afdelingsbe EF/lokal ansat 
styrelsen 

Cl Beboerlokale 111 El 
E Klublokale 
El Festlokale 
E Motionsrum 

Udlejning af bi-lejemål og fælleslokaler sker efter 
retningslinjer vedtaget af afdelingsmødet. 

Bestyrelsen skal aflevere de vedtagne retningslinjer til 
'Ejendomsservice og Fraflytning' i de tilfælde hvor 
administrationen skal stå for udlejningen. 

Beboere der ønsker at benytte den individuelle råderet 
kan dette inden for reglerne for råderet, som findes på 
mn.u.aab.dk 

Har afdelingen besluttet at modernisere køkkener 
inden for rammerne af den kollektive, individuelle 
råderet? 

Henvendelse om 
leje af 
Fælleslokale: 
ejendomsservice 

,aab.dk  

Ansøgning om 
igangsætning af 
individuel kollektiv 
råderet sendes til 
koekkenaab.dk 

JaEl Nej El 

Hvis ja, hvornår?  

Hvis ja, hvor meget er der kommunalt tilsagn til? 

Har afdelingsmødet ikke vedtaget kollektiv, individuel 
råderet og vil gerne høre mere om mulighederne. 
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Boligforeningen AAB 
Kontakt: Bycjoeokonomiaab.dk 

Bilag 1 beskriver den aftalte daglige drift og 
vedligeholdelse af afdelingen. 

Afdelingens dy-plan er godkendt sammen med 
budgettet på et afdelingsmøde. 

'Ejendomsservice & Fraflytning' sørger for at 
igangsætte, udføre og kontrollere de arbejder under kr. 
600.000 som fremgår af afdelingens dy-plan. 
Bestyrelsen skal inden igangsætning have mulighed 
for at drøfte ønsker og ønsker til rækkefølge på 
opgaver med inspektøren. 

Vurderes det hensigtsmæssigt at udsætte/fremrykke 
planlagt arbejde skal bestyrelsen orienteres skriftligt af 
'Ejendomsservice & Fraflytning' v/ inspektøren. 

Det er 'Ejendomsservice & Fraflytning' der rekvirerer 
håndværkere til udførelse af arbejder i afdelingen. 

Inspektøren sætter flytteboliger i tilbud blandt flere 
håndværkere for at sikre den bedste pris til fordel for 
afdelingen og fraflytter. 

Inspektøren indhenter altid min. to tilbud på arbejder 
over kr. 10.000 jf. AAB's indkøbs politik. Herudover 
følger inspektøren gældende regler for indkøb i AAB. 

'Ejendomsservice & Fraflytning' skal overholde 
reglerne vedrørende habilitet. Se venligst mere på: 
http://aabnet.aab.dk/site/01/afdelingshaandbocien/politi 
kker/habilitet 

Afdelingen afholder udgifter til evt. udbud. 

Afdelingsbestyrelsen kan kontakte inspektøren på alle 
hverdage i administrationens normale åbningstid 
mellem kl. 8.30-16.00, fredag dog kl. 8.30-14.00. 

Det anbefales at kontakte inspektøren pr. mail, da de 
har møder med afdelinger, personale, leverandører 
m.fl. og opgaver med at syne flytteboliger. I kan finde 
mailadressen på jeres inspektør på jeres webmail. 

Vedligeholdelse og 
materialeindkøb, 
herunder 
tilbudsindhentning, 
disponering og 
regningsgodkendelse 

Valg af leverandører 
og bestilling af 
håndværkere 

Træffetid - 
afdelingsbestyrelsen 

Ønskes ændringer 
i bilag 1 kontakt 
inspektøren. 

Yderligere 
kontakt: 
ejendomsservice 
paab.dk 

Ved spørgsmål 
kontakt: 
ejendomsservice 
(aab.dk  

Ved spørgsmål 
kontakt: 
ejendomsservice 
Raab.dk  
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Boligforeningen AA B 

Uden for træffetid og i akutte tilfælde, f.eks. ved 
vandskade, ødelagt vindue og lignende kontakt da det 
firma som håndterer skadesservice i jeres afdeling. 
Bemærk at jeres skadesservicefirma vil opkræve tillæg 
for arbejde uden for normal arbejdstid: 

SSG, på telefon 70 21 03 70 

Beboerhenvendelser Henvendelse til 'Ejendomsservice & Fraflytning' sker 
enten via formular på www.aab.dk eller telefonisk i 
åbningstiden for beboerhenvendelser: 

Akut uden for 
træffetid: SSG 

Brand 

Boligforeningen AAB 
Kundeservice, 
'Ejendomsservice & Fraflytning' 
Svend Aukens Plads 9 
2300 København S. 
ejendomsserviceaab.dk  

Tlf.: 33 76 04 55. 

Mandag -onsdag kl. 9-11 
Torsdag kl. 13- 15 
Fredag kl. 9 — 11. 

Ændring af åbningstiden skal varsles med mindst én 
måned og 'Ejendomsservice & Fraflytning' skal sørge 
for at bestyrelsen og afdelingens beboere bliver 
informeret om dette ved opslag, mail eller lignende. 

Ved brand skal beboere og afdelingsbestyrelsen først 
og fremmest ringe efter brandvæsnet på 112. 

Ved brand: 
Brandvæsnet: 112 

Økonomi 
Økonomiske 
dispositioner 

Det er kun 'Ejendomsservice & Fraflytning' der må 
foretage økonomiske dispositioner på vegne af 
afdelingen og i overensstemmelse med den godkendte 
dy-plan og afdelingens budget. 

Afdelingsbestyrelsen må ikke foretage indkøb, udlæg, 
og rekvirere arbejder eller andre økonomiske 
dispositioner. 

Afdelingsbestyrelsen modtager et hævekort, hvor der 
er et mindre beløb til rådighed. Der kan hæves penge 

Ved spørgsmål 
kontakt: 
ejendomsservice 
(aab.dk 



Boligforeningen AAB 
til møder, kaffe, vand mm. 

Større beløb skal afdelingen altid tale med inspektøren 
om det påvirker dy-plan og huslejeniveau. 
AAB sørger for at levere udkast til driftsbudget for 
afdelingen, efter de retningslinjer som er besluttet af 
OB. 

Når der foreligger et udkast, bliver dette drøftet med 
afdelingsbestyrelsen som har mulighed for at komme 
med ændringer, som 'Ejendomsservice & Fraflytning' 
sørger for bliver indarbejdet. 

Bestyrelsen skal godkende forslaget til budget og 
forelægge det for afdelingsmødet til endelig 
godkendelse. 

Administrationen sørger for at lave opfølgning på det 
godkendte budget fire gange årligt og holde 
afdelingsbestyrelsen orienteret om terminer, 
opfølgningerne mv. 

Hvis der opstår uventede udgifter, har 
afdelingsbestyrelsen pligt til — sammen med 
'Ejendomsservice & Fraflytning' — at samarbejde om at 
finde nødvendige og mulige besparelser. 

'Ejendomsservice & Fraflytning' sørger for at betale 
kreditorer inden for AAB's generelle 
betalingsbetingelser. 

Budgetudkast og — 
opfølgning 

Betaling af 
kreditorregninger 

Andre serviceaftaler Inspektøren har ansvaret for de serviceaftaler der er 
indgået med leverandører tilknyttet afdelingen, f.eks.: 

EJ Trappevask 
El Grønne områder 
El Vaskerier 
13 Renovation /renholdelse 
El Maskinpark 
El Andet 

Ved spørgsmål til 
driftsbudgettet 
kontakt: 
ejendomsservice 
(aab.dk  

Hvis 
afdelingsbestyrels 
en fejlagtigt 
modtager 
fakturaer skal de 
straks scannes og 
sendes til 
kreditorRaab.dk 

Ved spørgsmål 
kontakt: 
eiendomsservice 
(aab.dk 

AAB's medarbejdere er omfattet af overenskomster, 
der fastsætter minimumskrav til løn, ferie og 
ansættelsesvilkår i øvrigt. Overenskomsten bestemmer 
også, at AAB har pligt til at kræve af eksterne firmaer, 
at de tilbyder rimelige løn- og arbejdsvilkår til de 
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Boligforeningen AAB 

Lovpligtige 
serviceaftaler 

Inventarliste 

Forsikringssager 

medarbejdere, der udfører arbejde for AAB 

'Ejendomsservice & Fraflytning' har ansvar for at der 
gennemføres de lovpligtige serviceaftaler og eftersyn 
af: 

Ved spørgsmål 
kontakt: 
ejendomsservice 
(aab.dk 

0 Ventilationsanlæg 
Cl Elevatorer / Porte 
111 Legepladser 
C] Andet 

'Ejendomsservice & Fraflytning' har ansvar for løbende ejendomsservice 
at vedligeholde afdelingens inventarliste. caab.dk 

Afdelingen er dækket af AAB's kollektive 
bygningsforsikring. Afdelingen har herudover tegnet 
følgende tillægsforsikringer: 

0 Glas og kumme 
0 All-risk for bredbånd, antenne mv. 
C) Kasko (motorkøretøjer) 
EJ Erhvervsansvarsforsikring (ansatte) 
Cl Ulykkesforsikring (ansatte) 
EJ Bestyrelsesansvarsforsikring 
Cl Andet: 

Ved spørgsmål 
kontakt: 
ejendomsservice 
(aab.dk 

Tegning af nye eller opsigelse af forsikringer skal 
forelægges for afdelingsmødet til godkendelse. 

Anmeldelse af skader samt opfølgning og evt. 
udbedring sker ved 'Ejendomsservice & Fraflytning'. 

Afdelingsbestyrelsen holdes orienteret om skader, og 
skal inddrages i drøftelser om forebyggelse af skader. 

Til- og fraflytning 

Flyttesyn 'Ejendomsservice & Fraflytning' står for syn af 
fraflytningsboliger. Syn foretages via iSYN på iPad. Se 
ovenfor om indhentelse af flere tilbud. 

Afdelingsbestyrelsen skal sørge for at 
'Ejendomsservice & Fraflytning' har adgang til 
afdelingens beboermapper med indflytningsrapporter, 
evt. mangellister og anden dokumentation om evt. 
skader i boligen som har betydning ved fraflytningssyn. 

Ved spørgsmål 
kontakt: 
ejendomsservice 
(aab.dk 
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Efter synet sørger 'Ejendomsservice & Fraflytning' for 
at der sker istandsættelse i overensstemmelse med 
det af afdelingsmødet godkendte 
vedligeholdelsesreglement, som beskriver afdelingens 
standard for boligerne. 

Afdelingsbestyrelsen kan aftale at deltage i 
fraflytningssyn. Dette kan f.eks. være en god ide hvis 
afdelingen ønsker at revidere 
vedligeholdelsesreglementet (husk at ændringer skal 
godkendes af afdelingsmødet). 

Hvis der er behov kan afdelingen indkalde inspektøren 
til evalueringsmøde om niveauet for vurderingerne, så 
det sikres at der gennemføres syn i overensstemmelse 
med det afdelingsmødegodkendte 
vedligeholdelsesreglement. 

Ved spørgsmål 
vedr. 
fraflytningssyn/rap 
port kontakt 
inspektøren. 

'Ejendomsservice & Fraflytning' sørger for at indhente 
priser via iSYN. 
Administrationen v/'Flytteafregning' laver prisoverslag, 
kontrollerer håndværksfakturaer og laver endelig 
flytteafregning til fraflytter. 

Det sker normalt senest tre måneder efter 
frigørelsesdatoen. 

I de tilfælde hvor fraflytter er flyttet og derfor ikke selv 
kan fremvise boligen for interesserede ansøgere på 
ventelisten står 'Ejendomsservice & Fraflytning' for 
fremvisningen. 

Udlevering af nøgler 'Ejendomsservice & Fraflytning' sørger for udlevering 
af nøgler til nye beboere. 

Indflytningssyn 'Ejendomsservice & Fraflytning' sørger for at lave 
indflytningssyn sammen med beboeren. Kopi 
opbevares via iSYN. 

'Ejendomsservice & Fraflytning' vurderer om der er 
forhold, som skal udbedres efter indflytningen så 
boligen er i den stand som beskrives i det af 
afdelingsmødet godkendte vedligeholdelsesreglement. 
'Ejendomsservice & Fraflytning' sørger for at 
igangsætte og kontrollere evt, udført arbejde. 

Ved spørgsmål 
kontakt: 
flytteafreqninqa 
ab.dk 

Flytteafregning 

Fremvisning af tomme 
flytteboliger 

Ved spørgsmål 
kontakt: 
ejendomsservice 

aab.dk 

Ved spørgsmål 
kontakt: 
ejendomsservice 
(aab.dk 

Ved spørgsmål 
kontakt: 
ejendomsservice 
(aab.dk  



Boligforeningen AA B 
Mangellister Lejer modtager mail med link til elektronisk mangelliste 

fra iSYN, som udfyldes. Adgangen til listen udløber 
efter 14 dage. 

'Ejendomsservice & Fraflytning' gennemgår 
mangellister fra nye beboere i afdelingen og opbevarer 
disse. 

Ved spørgsmål 
kontakt: 
ejendomsservice 
(aab.dk  

'Ejendomsservice & Fraflytning' vurderer om, der er 
forhold som skal udbedres efter indflytningen så 
boligen er i den stand som beskrives i det af 
afdelingsmødet godkendte vedligeholdelsesreglement. 
'Ejendomsservice & Fraflytning' sørger for at 
igangsætte og kontrollere evt, udført arbejde. 
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Ikrafttræden og dækning 
Serviceaftalen træder i kraft den 02-04-2019 

Serviceaftalen dækker afdeling Vejleåparken, 2635 Ishøj, afd. 55  

Serviceaftalen belyser de opgaver som Ejendomsservice & Fraflytning udfører mod at afdelingen 
betaler et tillæg til administrationsbidraget, som godkendes af repræsentantskabet ifm. den årlige 
budgetbehandling. En gang årligt drøftes det mellem afdelingsbestyrelsen og 'Ejendomsservice & 
Fraflytning' om der er behov for justering for det kommende år. Det er særligt bilag 1 og 2, der på 
baggrund af afdelingens ønsker kan justeres. 

Bestyrelse 

Formand: dato:  2  /  - (  0 underskrift: 

Bestyrelsesmedlem1: dato:  2/ 4  - 1 t\ underskrift: 

Bestyrelsesmedlem2: dato:  Li underskrift: 

Bestyrelsesmedlem3: dato: underskrift:  

Bestyrelsesmedlem4: dato: underskrift:  

Administrationen 

Inspektør dato:  /'4  2019 underskrift: 

Driftschef dato: % underskrift: i 1>$44,Lh 
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