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Terrasser 

Udvendig råderet  

Du må du ikke opsætte eller fastgøre noget på 

din terrasse eller baldakin uden, at du har fået 

en skriftlig tilladelse hertil fra BO-VEST.  

Der gives kun tilladelse til arbejder, der er om-

fattet af afdelingens råderetskatalog. Så det er 

en god ide at se efter i råderetskataloget først. 
  

Reglerne ovenfor gælder ikke for havemøbler, 

blomster, parasoller og alm. ikke-fastgjorte 

småløsøre, der forefindes på en terrasse.   

Det er dog vigtigt at pointere, at der, jf. afdelin-

gens husorden ikke må bores i facaderne, lige-

som skabe, reoler m.v. skal holdes under altan-

kanten. 

Vi kan desværre se at mange har opsat plastik-

afdækninger/aflukninger, ophængt presennin-

ger, opsat paraboler o.l. Det er i strid med afde-

lingen regler og skal derfor fjernes. 

Er du i tvivl, så kontakt Råderet 

Er du i tvivl, så kontakt vores råderetsafdeling i BO-VEST 

Råderetskataloget finder du på Askeroed.dk under Ejendomskontoret, eller på BO-VEST.dk under Askerød. 
 
Der skal ansøges om alle råderetssager såvel udenfor som indenfor din bolig til raaderet@bo-vest.dk, og 
afvente tilladelsen før du går i gang. 
 
Hvis du er i tvivl om, hvad der er godkendt i Askerød, er du meget velkommen til at kontakte råderetsafde-
lingen i BO-VEST.  
 
Du kan booke et telefonmøde med vores råderetskonsulenter, på BO-VEST.dk under råderet, eller sende 
dem en mail på raaderet@bo-vest.dk 

Haver 

Haver 

I haverne gælder råderetskataloget også, og 

her skal du også søge om tilladelse, inden du 

ændre på havens indretning af hegn, belæg-

ning, skur, drivhus o.l.  
 

Dette gælder ikke havemøbler, blomster, para-

soller eller andet ikke-fastgjorte løsøre.  

 

Det er dog vigtigt at pointere, at der, jf. afde-

lingens husorden ikke må bores i facaderne. 

Hvorfor Råderetsregler 

Lovgivningen giver beboerne ret til, at lave foran-

dringer/forbedringer i og uden for deres boliger, 

efter nogle helt fastlagte principper.  

I bund og grund er det beboerne i afdelingen der 

beslutter hvad der er tilladt at ændre på, så læn-

ge Lokalplan, sikkerhed og økonomi overholdes. 

Råderetskataloget er godkendt på beboer-

mødet. 


