
Om 4 Syd 
VA 4 Syd skal være et attraktivt sted at bo, der skal være plads til at den enkelte beboer og fællesskabet 
skal være så mangfoldigt som muligt. 
 
Som beboer i 4 Syd er man en del af noget større, man er nemlig en del af det fællesskab, som aktive 
beboere skaber. Beboerne opfordres til at være aktive i det omfang den enkelte har mulighed for, og om 

man vil gå forrest eller blot vil nyde det sociale liv, er helt op til den enkelte. 
  
Af hensyn til miljøet er 4 Syd en ‘grøn afdeling’ med mindst muligt forbrug af ressourcer og størst mulig 
genanvendelse. Det er der også penge i - og det er der god mening i. 
 
Beboere der kan og vil, medvirker til afdelingens drift og vedligeholdelse. Beboerne luger, maler facader-

ne, når det er nødvendigt og vedligeholder plankeværkerne. Det sparer penge og holder huslejen nede.  

   
Endelig skal beboere i 4 Syd have de bedste muligheder for at indrette sig som de vil både hver for sig, 
og i fællesskab. Dette kommer til udtryk i regler om råderet, og om brugen af fællesarealer.  
 
Dette og en hel del mere handler denne pjece om. 
 

Velkommen 
 
 
01 - Indledning  Historie 

 
02 - Holdninger 
 

 VA og afdeling 4 Syd 
 Husleje, omkostninger og beboernes medvirken 

 Bolig, gårdhave og fællesarealer 

 Renovation og genbrug 
 Fællesskabet og det sociale liv 
 'Grøn afdeling' 
 

03 - Struktur 

 

 Lejerne bestemmer 

 Beboermøder 
 Afdelingsbestyrelse 
 Grupper og udvalg 
 Afdelingens daglige drift 
 

04 - Rettigheder og pligter 
 

 Før Du bestemmer dig 
 Indflytning og udflytning 

 Boligen 
 Gårdhaven og de nære omgivelser 

 Fællesarealer 
 

05 - Husorden  Husorden 
 Tillæg til husordenen 
 

06 - Vedligeholdelsesreglement  Model A – normalistandsættelse 
 

07 - Råderet  Regler og vejledning 
 

08 - Fælles i 4Syd  Beboerhus 
 Forsikring 

 Bolignet 
 

09 - Praktisk 
 

 Pjecer og vejledninger 
 

 


