
 

Orientering om Ringparken www.ringparken-frb.dk Side 1 af 35 
Revision 11 udgivet den 9. november  2019 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Orientering om Ringparken 
C. F. Richs Vej 90-152 

2000 Frederiksberg 

 

 
 

 
R

IN
G

P
A

R
K

E
N

 



 

Orientering om Ringparken www.ringparken-frb.dk Side 2 af 35 
Revision 11 udgivet den 9. november  2019 

Kort over Ringparken 

 

Velkommen til Ringparken 

Bestyrelsen for ejerforeningen Ringparken (Ejerlejlighedsforeningen RINGPARKEN) byder Dem 
hermed velkommen som beboer i ejendommen og som medlem af foreningen. 

Ejerforeningen varetager fællesopgaver i bebyggelsen, så som renholdelse og vedligeholdelse af 

bygninger, udendørsarealer, varmeanlæg mv. 

Ejendommen omfatter bebyggelsen C. F. Richs Vej 90 – 152, 2000 Frederiksberg.  

Såfremt De ønsker yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte ejendomsfunktionærerne, 

administrator eller et af bestyrelsens medlemmer (se f.eks. referat fra seneste generalforsamling). 

Nyeste udgave 

”Orientering om Ringparken” opdateres løbende af bestyrelsen. Den nyeste udgave og ejerforeningens 

vedtægter kan altid hentes på foreningens hjemmeside: www.ringparken-frb.dk. 

For tilflyttere 

Bemærk at lejligheden skal bringes i overensstemmelse med reglerne ved tilflytning. Det gælder 

markiser, altankasser, afdækninger, døre, navneskilte mv. som beskrevet i denne orientering. 

Lejere kan tidligst få ændret navneskilte på hoveddør og postkasse når kopi af lejekontrakt er afleveret 

til administrator. Se mere i afsnittet: ”Navneskilt på hoveddør og postkasser”. 

Ved akutte skader 

Sker der akutte skader på ejendommen – for eksempel tilstopning af faldstammer eller rørbrud, bør De 
omgående kontakte Belfor skadeservice på tlf 70 25 52 25 der er døgnvagt, samt forsøge at sætte Dem 

i kontakt med vicevært eller administrator. Læs mere i afsnittet om: ”Sprængte vandrør, stoppede 

faldstammer mv.” og afsnittet: ”Kontaktliste”. 

http://www.ringparken-frb.dk/
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Ringparkens historie 

 

 
Ringparken set fra C. F. Richs Vej 

 

Bebyggelsen er anlagt i 1935-38, og bryder med normen for periodens øvrige byggerier. I Ringparken 

er det grønne en integreret del af bebyggelsen, der er ingen gennemkørende trafik, og så var kvaliteten 

fra starten lige den tand højere, hvilket gør det til en fornøjelse at bo her. En del af æren tilfalder 
Danmarks på det tidspunkt førende landskabsarkitekt, som var med i projekteringen. Netop 

kombinationen af arealernes niveauforskelle, de grønne områder, helheden og arkitekturen gør 

Ringparken til noget specielt. Derfor har Frederiksberg Kommune tidligere placeret Ringparken i 
kategorien "Særdeles bevaringsværdig" – trinnet lige før fredning. Bebyggelsen er ikke underlagt de 

restriktioner en fredning giver, men der påhviler hver enkelt beboer et ansvar for at udvikle området på 

en måde som er i overensstemmelse med byggeriets kvaliteter. Ejendommen er placeret i kategori 3 
blandt ejendomme opført før 1940, med særlige bevaringsværdier (der er 9 kategorier hvor 1 er højest). 

 

 

Trappe og bede med Nexø sandsten ved opgang 94 

 

Østsiden af blok 4 
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Blok 3 vest 

 

I Bydelsatlas for Frederiksberg er Ringparken beskrevet således:  

"Ved sin smukke udnyttelse af det stærkt faldende terræn får bebyggelsen en næsten sydlandsk 
karakter. Med enkle midler – husenes krumning, altanerne, springene i tagfladerne og mange smukke 

bygningsdetaljer – er der skabt et oplevelsesrigt miljø. Set fra øst og nordvest virker Ringparken 

nærmest som en muromkranset by, der rejser sig over de tæt beplantede jernbaneskråninger." 

 

Ringparkens blok 5 set fra parken Grøndalen 

 

I forbindelse med etableringen af metroen blev jernbanen øst for Ringparken omdannet til parken 

Grøndalen, niveauforskellen er fastholdt, hvilket både afgrænser området og skaber et fælles rum. 

Med etableringen af Flintholm station for både busser, S-tog og Metro vil Ringparken også fremover 

være et sted, hvor man ønsker at bliver boende i lang tid. 
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Arkitekter 

Ringparken er inspireret af international funktionalisme, som den tog sig ud i 1930'erne. Bygningerne 

er tegnet af arkitekt A. Skjøt-Petersen, som også har været arkitekt på en del af Blidah-parken i 

Hellerup og Slettegården samt Dalhusene i Vanløse. Haveanlægget og disponeringen af veje og 
terrænbehandling er tegnet af havearkitekt C. Th. Sørensen og anlagt samtidigt med bygningerne. 

C. Th. Sørensen er formentlig Danmarks mest anerkendte havearkitekt gennem hele perioden 1930-

1970. Han har tegnet haveanlæg og udearealer ved institutioner, boligbebyggelser og parker. Af de 

mere kendte værker kan nævnes Aarhus Universitet og Bellahøj. Ringparken er et af C. Th. Sørensens 

tidligste værker, formentlig udarbejdet med havearkitekt Troels Erstad som medarbejder. 

Sammenlignes de oprindelige anlægstegninger af haveanlægget fra 1935 med nutidens forhold, er 
disponeringen af veje, støttemure og grønne arealer stort set identisk med det oprindelige projekt og 

terrænbehandlingen svarer, så vidt det er muligt at aflæse ud fra plan og virkelighed, også til C. Th. 

Sørensens planer fra 1935. 

De store terrænforskelle på grunden er bearbejdet og styret af terræn- og støttemure, der skaber rumlig 

variation mellem de krumme husblokke og samtidig på en elegant måde behandler de store 

højdeforskelle, der mange steder er mellem veje og indgangsdøre. 

Veje og arealer foran bygningerne er udformet i bløde kurver med græsflader og svungne trapper, der i 
kontrast til bygningernes rene linjer giver et varieret og harmonisk indtryk. 

Mellem det nu nedlagte baneterræn og den længste blok giver en langstrakt, åben og præcist profileret 

græsflade en enestående oplevelse af samspillet mellem bygningens svage krumning og terrænets 

bevægelser. 

Mod C. F. Richs Vej er der, som støtteflade for vejen, der ligger mellem 1 og 3,5 meter højere end 

Ringparken, udført et skråt højbed med et mindre antal indbyggede garager. Støttefladen holdes på 

plads af en terrænmur. 

Terrænmurene er udført i Nexø sandsten, et materiale der i dag er sjældent og kostbart. De er 

oprindeligt udført uden bindemateriale, men enkelte steder er de siden repareret med fuger. 

 

 

Blok 3 og bagved blok 4 
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Tinglysning i relation til Ringbanen 

Der er foretaget en tinglysning i 2004/2005 og baggrunden er følgende: 

I lov om Ringbanen (Lov nr. 476 af 31. maj 2000) er der givet mulighed for at pålægge ejendommene 

langs banen en servitut om el-drift med heraf følgende rådighedsindskrænkning. Servitutten er pålagt 
ved alle elektrificerede fjernbanestrækninger i Danmark og pålægges S-banestrækninger i forbindelse 

med udbygning, større ombygning eller ny anlæg. Servitutten skal sikre, at bevoksning og visse andre 

genstande (f.eks. stakke, stilladser, stiger, maskiner og redskaber) i fremtiden overholder nogle sikker-
hedsafstande til banens spændingsførende dele. Pålæg af servitutten finder sted ved ekspropriation og 

er gennemført i september 2004 med efterfølgende tinglysning. Der er dispenseret for servituttens 

afstandskrav for så vidt angår eksisterende bygninger nær Ringbanen. Ejerforeningen modtog en 
erstatning som indgik i regnskabet for 2004. 

 

 
Blok 1 med Ringbanen hvor S-toget kører 

Tidligere og kommende projekter 

Foreningens bestyrelse har med opbakning fra ejerne i mange år arbejdet for et kvalitetsløft så 
Ringparken også i fremtiden vil fremstå som et attraktivt boligområde på Frederiksberg.  

Ejendommens løbende vedligeholdelse og modernisering afholdes primært over fællesudgifterne, dog 

bortset fra varmeanlægget for opvarmning og brugsvand og med ny rørinstallation til alle lejligheder, 

dette blev installeret i 2001 og krævede en ekstraordinær indbetaling (ca. 300,- pr. m2). 

Over de seneste 20-30 år har det resulteret i forbedret isolering, nye indgangspartier, nye brandsikrede 

døre og generelt forbedret brandsikring. Fortovet i indkørslen ført igennem og torvets gamle fortovs-
arealer har fået ny flisebelægning og kantsten. Hovedrenovering af trappeopgange, renovering af 

facader, postkasser, udskiftning vaskemaskiner, tørretumblere og betalings-system med chipkort, tv 

gennemgang af kloaksystem med reparation af de fundne skader, forbedrede legepladser.  

I sommeren 2006 blev tagpap, taglemme, skorstene, diverse aftræk og brandkamme gennemgået. 

I 2007 er fortovet i indkørslen ført igennem og torvets gamle fortovsarealer har fået ny flisebelægning 

og kantsten. 

Generalforsamlingen besluttede i 2008 at gennemføre renovering af hovedtrappeopgange og en re-

novering af facaderne. Projektet blev gennemført med blok 1-2-3 i 2008 og blok 4-5 i 2009. Arbejdet 

er udført i samarbejde med bl.a. kommunen og Teknologisk Institut. Det samlede projekt blev 
finansieret ved at optage et fælleslån på 13 mio. i Nykredit, det var afdragsfrit frem til 30. juni 2014.  

I 2013 blev lånet flyttet til Nordea, som kunne tilbyde bedre lånebetingelser og der blev mulighed for 
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individuel indfrielse, som en del ejere længe havde ønsket. De øvrige ejere videreførte deres andel af 

fælleslånet hvor renter og afdrag betales individuelt; men opkræves samtidig med fællesudgifter. Lånet 

forventes indfriet endeligt den 30. juni 2023 og renten er variabel. Efter hvert år bliver der udarbejdet 
en opgørelse over betalte renter for den enkelte låntager til brug for selvangivelse/årsopgørelse. 

Resterende låntagere hæfter for fælleslånet pro rata. Ved overtagelse af en lejlighed på tvangsauktion, 

hvor der resterer hæftelse for andel i lånet fra tidligere ejer, er det en betingelse, at den nye ejer ved sin 

indtræden i ejerforeningen overtager den tidligere ejers hæftelse for fælleslånet. Såfremt det værst 

tænkelige skulle ske, og ejerforeningen bliver erklæret konkurs, vil ejer maksimalt hæfte for egen 
andel. Det er teori, men som sælger af en lejlighed er man naturligvis forpligtet til at oplyse dette til ny 

ejer (evt. via sælgers ejendomsmægler). 

I 2011 blev de sidste faldstammer udskiftet, containerpladsen er blevet ombygget til en containergård 

og der er lavet en del foranstaltninger for at forhindre at regnvand under skybrud i at trænge ind i vore 

kældre.  

I 2015 blev det vedtaget på generalforsamlingen at installere et fibernetværk til alle boliger. Dette blev 

sat i drift 15/12 2015. Dette giver mulighed for individuelt abonnement på tv-pakke, internetadgang og 
evt. telefoni. Der opkræves et kollektivt tilslutnings-/grundbeløb via administrator og beløbet svarer til 

tv grundpakken. Hvis det ønskes kan den enkelte bolig fravælge tv pakke og anvende dette 

grundbeløb, som delvis betaling for internetadgang. 

I 2015 blev tilstandsrapport udarbejdet af TEYTAUD, den er tilgængelig på foreningens hjemmeside 

og resultatet er ved at blive formaliseret i en opdateret vedligeholdelsesplan, der vil blive indarbejdet i 
foreningens budgetter og præsenteret på generalforsamlingen.  

Af denne rapport fremgår også at tagenes tilstand har ændret sig drastisk siden sidste gennemgang i 

sommeren 2006. Halvdelen af taget på blok 5 er tjenelig til udskiftning indenfor få år pga. omfattende 

begroning og resten af tagene kun har 10-20 års levetid ifølge TEYTAUD, hvis der ikke gøres noget. 

Observerede mindre reparationer i rapporten er udbedret i 2016 og øvrige observationer indarbejdes i 
vedligeholdelsesplan således at levetiden forlænges mest muligt ved at taget kontrolleres jævnligt. 

Endvidere lavede TEYTAUD nogle rapporter over ejendommens altaner. I 2016 undersøgtes 10 

udvalgte altaner, de dannede grundlag for vurdering af omfang og typen af reparationer. TEYTAUD 

har sagt at der ingen sikkerhedsmæssig risiko er; men mindre skader og revner skal undersøges således 

at nedbrydning forebygges. 

En flerårig vedligeholdelsesplan vil blive præsenteret på næste generalforsamling. 

I 2016 foregår en ombygning af de tidligere bodega- og købmandslokaler til en og to lejligheder og 

kommunen forlanger etablering af 3 ekstra parkeringspladser og andre kompenserende forbedringer til 
gavn for alle beboere, disse etableres i 2017. 

 

 

Blok 5 set fra C. F. Richs Vej 
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Ændret lovgivning og direktiver medfører også ændringer i Ringparken, de nyeste er: 

• Indsamling og genanvendelse af hård plast og metal i separate containere (er trådt i kraft). 

• Nyt tillæg til bygningsreglement. Formålet er at spare på energien og samtidigt dokumentere, at 

byggeriet lever op til de nye regler i bygningsreglementet. Fra 1/1 2006 skal ejerlejligheder ikke 

energimærkes enkeltvis, ved salg af ejerlejligheder anvendes ejendommens energimærkning. 

Energimærkning er gyldig i 5 år fra udarbejdelsesdatoen, seneste mærke er fra den 6/9 2011, 
hvor ejendommen er mærket med ”D”. 

• Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 8 punkt 4.1 med "Krav om supplerende beskyttelse med 

HFI- eller HPFI- afbryder i eksisterende installationer". Senest den 1/7 2008 skal der være 
installeret en virksom HFI- eller HPFI-afbryder til beskyttelse af stikkontakter op til og med 

16A, og andre tilslutningssteder der er overstrømbeskyttet med op til 20A. Overholdelse af 

denne lovgivning påhviler den enkelte ejer, kontakt en elinstallatør for rådgivning og udførelse. 

• Bekendtgørelse om postvirksomhed og postbefordring nr. 1313 § 9: Brevkasseanlæg skal 

opstilles i stuetagen i etageejendomme med flere afleveringssteder senest 31/12 2009. Det blev 

etableret som en del af renoveringen af hovedtrapperne i 2008-2009. 
 

 

Brevkasseanlæg er nederst i hver opgang 
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Kontaktpersoner og faciliteter 

Ringparken er anlagt som 5 ejendomme, de er nummereret 1-5 startende ved S-banen (Ringbanen), 

som løber gennem Grøndalsparken mellem Flintholm st. og Grøndal st.. Se tegningen på side 2. 

Henvendelser til vicevært (varmemester) 

TipTop ejendomsservice drifter foreningens ejendom. De kan rette henvendelse til vor vicevært ved at 

anvende postkassen, der er ophængt i porten ved enden af blok 4 nær opgang 124 eller via 

brevindkastet i døren til ejendomskontoret. 

Vor vicevært kan træffes på: 

• Ejendomskontoret tirsdag og torsdag kl. 07.30-08.00 

• efringparken@tiptop-ejendom.dk, og på 

• Tlf. 92 15 34 75 

Henvendelser omkring trappevask og lign. kan rettes til: service@tiptop-ejendom.dk  

Ejendomskontoret 

Ejendomskontoret ligger i kælderen under blok 3 under opgang 126. Gå ned ad trappen ved gavlen af 

blok 3 nærmest C.F. Richs Vej og fortsæt lige ud ved foden af trappen. 

Foreningens postadresse er: 

E/F Ringparken, C. F. Richs Vej 126 kld., 2000 Frederiksberg 

Henvendelser til administrator 

Ringparken administreres fra den 1. januar 2017 af: 

DEAS A/S, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, http://www.deas.dk 

Åbent for personlig henvendelse på hverdage kl. 8:00 - 16:00  
 Telefonisk henvendelse på hverdage på nummer 70 30 20 20 

Vore kontaktpersoner er: 

Ejendomsadministrator Katja Mortensen telefon 39 46 69 52 og mail kmm@deas.dk  
Kundeansvarlig Tina Skou Hansen telefon 39 46 64 38 og mail tsh@deas.dk 

Henvendelser til bestyrelsen 

De kan også rette henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer, enten personligt eller ved at anvende 

postkassen, der er ophængt i porten ved enden af blok 4 nær opgang 124 eller via brevindkastet i døren 

til ejendomskontoret. Brug også postkassen til forslag om forbedringer, ligesom ris og ros til 
bestyrelsen kan afleveres her. Alle henvendelser via postkassen vil blive behandlet på førstkommende 

bestyrelsesmøde. En liste over bestyrelsesmedlemmerne findes på ejendomskontoret og i referatet fra 

seneste generalforsamling. Ejendommes daglige drift varetages af ejendomsfunktionær og 
administrator. 

Bestyrelsesreferater 

Nyeste bestyrelsesreferat findes i udhængsskabet i porten ved enden af blok 4 nær opgang 124 og i en 

mappe i vaskeriet. En komplet samling af bestyrelsesreferater findes på ejendomskontoret. 

Udhængsskab 

I porten for enden af blok 4 nærmest C. F. Richs Vej ved nr. 124 findes et udhængsskab. Her findes det 

nyeste bestyrelsesreferat. Det kan varmt anbefales at læse dette. 

Som beboer kan De anvende udhængsskabet til at ophænge meddelelser af fælles interesse for 

beboerne. Disse opslag skal alle være påført navn, adresse og dato. Opslag uden disse oplysninger vil 

blive fjernet. 

Hjemmeside for Ringparken 

Ringparken har en hjemmeside: www.ringparken-frb.dk og der er endvidere en ”lukket gruppe” på 

Facebook: ”Ejerforeningen Ringparken – Frederiksberg”, begge vedligeholdes af bestyrelsen. 

www.facebook.com/groups/ringparken.frederiksberg/ 

mailto:service@tiptop-ejendom.dk
http://www.deas.dk/
mailto:kmm@deas.dk
mailto:tsh@deas.dk
http://www.ringparken-frb.dk/
http://www.facebook.com/groups/ringparken.frederiksberg/
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Alle kan se gruppen og dens medlemmer; men det er kun medlemmer, som kan se og skrive opslag. 

Dette kan ændres senere af bestyrelsen eller hvis gruppen misbruges eller interessen er lav kan gruppen 

blive nedlagt. 

 

Ejendommens faciliteter 

Fællesnøgle 

Alle indgange til kælderen og fællesrum, herunder cykelkældre, vaskeri og bordtennis er aflåst og skal 
altid efterlades aflåst, medmindre der er igangværende arbejde der kræver at en dør står åbent. Nøgler 

kan købes på ejendomskontoret i åbningstiden og ejer/lejer skal kvittere for modtagelsen. Pris er 

ændret til 200 kr./stk. pga. øgede indkøbsomkostninger til systemnøgle. 

Bordtennisrum 

Findes i kælderen af blok 2 under nr. 146 mod vest i rum 290, med afgang fra kældergangen. 

 

 
Bordtennisrum i blok 2 (under opgang 146) 

Legepladser 

Ringparken råder over tre legepladser. Disse er indrettet til børn og unge i forskellige aldre. 
Legepladserne findes: mellem blok 1 og 2 samt mellem blok 3 og 4 og bag blok 5. Legepladsen  

bag blok 5 blev renoveret i efteråret 2010 og senest i 2014 med nyt legehus og trampolin. 

Bemærk også at der findes to større legepladser i nærheden: 

• Grøndalsparken langs østsiden af S-banen mellem stationerne Flintholm og Grøndal. 

• Den sydlige del af Grøndalen nær metroen mellem stationerne Flintholm og Lindevang. 

Legepladsen ligger for enden af vejen til husene på C. F. Richs Vej 101-103. 
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Legeplads mellem blok 1 og 2 (ved opgang 152) 

 

 

Mellem blok 3 og 4 (blok 3 bagved opgang 138) 
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Bag blok 5 (mod øst), før udskiftning af legehus og etablering af trampolin 
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Leje af garage 

Til parkering af eget køretøj i tørvejr er der mulighed for at leje en garage, der er placeret i skrænten ud 

mod C.F. Richs Vej mellem blok 1 og 2. 

For at begrænse skaderne ved uheld/brand må der kun opbevares brændstof i køretøjets egen tank og i 

en evt. reservedunk på max 5 liter. Garagerne må ikke indrettes som lager, værksted eller andet, så-
ledes at der ikke kan parkeres et køretøj. Der må ikke påføres de øvrige beboere gener i form af støj, 

musik, ilde lugt eller andet fra den lejede garage og garageporten må kun stå åben når et køretøj 

passerer ind og ud af garagen eller når der er personer i garagen. 

 

 

Leje af ekstra kælderrum 

Der er mulighed for at leje et ekstra kælderrum, udover det som hører til den enkelte lejlighed. Der 

findes rum i forskellige størrelser, nogle af disse har vandhane og elektricitet til nødtørftig belysning 

(lejere af disse rum kan, mod betaling af etablerings- og driftsudgiften, få opsat en bi-måler, hvis der 

ikke allerede er en monteret, således at forbrug afregnes med foreningen). 

For at begrænse skaderne ved uheld/brand må der ikke opbevares brandfarlige væsker i kælderrum, ud 

over det, som anvendes i en normal husholdning. Der må ikke påføres de øvrige beboere gener i form 

af støj, musik, ilde lugt eller andet fra det lejede kælderrum. Eller noget som kan tiltrække rotter. 

Det er ikke hensigten at ejendommens kælderrum kan bruges til opstilling af ekstra køle-/fryseskab, 

opbevaring af levnedsmidler, drift af egen virksomhed eller til erhvervsmæssig lager. 

Administration af udlejning af garage og ekstra kælderrum 

Udlejning, opkrævning og administration af ventelister for garager og ekstra kælderrum styres af 

ejendommens administrator efter bestyrelsens retningslinjer. Der kan i perioder være længere vente-

lister. 

Ønske om leje af garage eller ekstra kælderrum fremsendes til administrator. Man kan også stå på 

ventelisten, hvis man ønsker at få et større eller et andet kælderrum i nærheden af egen bolig. 

Når en bolig accepterer et tilbudt kælderrum, så slettes denne fra ventelisten. Hvis boligen på trods af 

accepteret kælderrum senere ønsker et andet, så kan den optages som sidste (nyeste) navn på vente-

listen. Hvis boligen ikke ønsker det tilbudte kælderrum, bevares placeringen på ventelisten. 

Administrator skal sikre en rimelig fordeling af de kælderrum, som kan udlejes. Som udgangspunkt 

kan en bolig højst leje et kælderrum. 
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Når et kælderrum/garage er ledigt så sender administrator et brev til de øverste ansøgere på ventelisten 

med krav om tilbagemelding med en svarfrist på ca. 10 arbejdsdage (længere frist i skolernes sommer-

ferie). Ved manglende eller for sent svar, så bevarer ansøger sin plads på ventelisten. Tildelingen fore-

tages kun blandt dem, som rettidigt svarer tilbage og ud fra deres placering på ventelisten. 

En ejer, der udlejer sin lejlighed, kan ansøge om et kælderrum/garage, og bevarer sin plads på vente-

listen medens lejligheden er udlejet, men kan tidligst få et kælderrum/garage tildelt, når ejer selv er 

flyttet ind i lejligheden. Ved salg af en bolig ophører lejemålet af kælderrum/garage. 

Et lejemål kan opsiges af begge parter med en måneds varsel til fraflytning den første i en måned. Hvis 

tidligere lejer ikke fjerner ejendele til lejemålets udløb, vil låsen blive brudt op og indholdet vil blive 
fjernet og bortskaffet evt. via containergården eller kørt væk på ejers regning. Hvis der har været 

dialog mellem administrator og lejer i forbindelse med et lejemåls ophør, så gives der ikke yderligere 

rydningsvarsel – rummet tømmes, så det kan genudlejes! 

Vaskeri 

Ringparken råder over et fællesvaskeri med vaskemaskiner, tørretumblere og strygerulle. Vaskeriet 
findes i kælderen i blok 2 mellem C.F. Richs Vej 142 og 144. Af hensyn til beboerne i 142 og 144 

anmodes man om at benytte kælderindgangene i blokkens gavle.  

• Vaskeriet anvender flydende allergivenligt vaskemiddel til kulørt, hvidvask og uld, der  

doseres automatisk efter tøjets vægt. Der kan vælges tilsætning af skyllemiddel. 

• Der anvendes et særligt vaskekort, som kan købes hos administrator. Der opkræves betaling 
efter forbrug, hvilket sker for den enkelte ejer sammen med opkrævning af varme og fælles-

udgifter. Et vaskekort kan spærres hvis det bortkommer og et nyt udleveres mod et gebyr på 

ca. 325 kr. Omkodning af vaskekort koster ca. 200 kr. Ejendomsfunktionæren har lånekort 

som kan lånes indtil nyt vaskekort er modtaget (kun henvendelse i kontorets åbningstid). 

• Vedrørende åbningstid og priser henvises til opslag i vaskeriet. Betalingssystemet er med til at 
sikre at der kun kan igangsættes en ny vask, hvis den kan afsluttes indenfor vaskeriets åbnings-

tid. 

• Hvis andre venter, bør man højst benytte 2 maskiner på samme tid. 

• Tøj henlægges i vaskeriet på eget ansvar. 

• Pga. problemer med meget uafhentet tøj fjernes dette hver morgen af ejendomsfunktionæren. 

Dette tøj opbevares kun i en kort periode og udlevering foretages kun i kontortiden. 

• Af hensyn til allergikere og hygiejnen i vaskeriet må der ikke ryges i vaskeriet, ligesom 
kæledyr, herunder hunde og katte ikke må medtages i kælderen eller i vaskeriet. 

 

 

Betjeningspanel 

 

Fem vaskemaskiner 

 
Tre tørretumblere 
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Cykelkældre 

Der findes cykelkældre flere steder i Ringparken. Disse kan bruges til cykler, ladcykler, anhængere og 

barnevogne. Det som henstilles i cykelkælderen skal være funktionsdygtigt og bruges jævnligt, ellers 

skal det stilles i kælderrummene, alternativt skal det mærkes tydeligt med navn og lejlighedsadresse. 

Cykelkælderrummene må ikke bruges til andre formål. Der vil jævnligt blive kasseret ting som ikke 
hører til i cykelkældre. Der vil være opslag tre uger inden gennemgang. 

 

Cykelkældre og adgangsveje: 

• Blok 1 (opgang 148 – 152): Et lille rum under 148 vest med adgang via kældergang (syd) og 

 et større rum under 148 øst med adgang via kældergang (syd). 

• Blok 2 (opgang 140 – 146): Et større rum under 140 med adgang via kældergang (nord). 

• Blok 3 (opgang 126 – 138): Et større rum under 138 med separat indgang i nordgavl og 
 et lille rum under 130 med adgang fra kældergang (syd). 

• Blok 4 (opgang 110 – 124): Et større rum under 110 med adgang via kældergang (nord) og  

 et større rum under 122 med adgang via kældergang, hvor 

 nemmeste adgang er via kældertrappen ved porten 124 (vest). 

• Blok 5 (opgang   90 – 108): Et rum under 96 med adgang via separat indgang nær 96 og  
 Et større rum under 104 med adgang via separat indgang nær 104. 

 

Barnevognsrum og adgangsveje: 

• Blok 3 (opgang 126 – 138): Rum 248 under 136 med adgang fra kældergang (nord). 

• Blok 5 (opgang   90 – 108): Et rum under 96 med adgang via separat indgang nær 96 og  

 et rum med ståldør lige indenfor ved kælderindgang nær 104. 

Ladcykler og anhængere: 

• Blok 3 (opgang 126 – 138): Rum 255 under 136 med adgang fra kældergang (nord). 

 

 
Cykelkælder 
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Fibernet (radio, kabel-tv, internetadgang og telefoni) 

Ringparken har i slutningen af 2015 fået installeret et fibernetværk. Signalet til ejendommens fiber 

anlæg leveres af Fibia/Waoo!, og der er "fiber" til hver bolig, hvor der er monteret en fiberboks og en 

traditionel antennedåse med tilslutning for radio og tv. Der er mulighed for individuelt valg af tv-pakke 
(eller ingen tv-pakke), dertil kommer tilvalg af fiberbredbånd (internet via kabel/trådløst), telefoni og 

mulighed for tilslutning af tv boks. Denne giver mulighed for ekstrakanaler, start forfra, Waoo! Bio og 

evt. at optage. Abonnement tegnes direkte hos Fibia, flere oplysninger findes på www.fibia.dk under 

foreninger. 

Administrator opkræver et kollektivt tilslutnings-/grundbeløb, for 2017 er det 129 kr./md, dette 

svarende til udgiften for en tv-grundpakke, hvis tv-pakke helt fravælges kan beløbet anvendes til delvis 
betaling for internetadgang. Fibia opkræver den eventuelle restbetaling, der ligger ud over grund-

beløbet, hvis der er tilvalgt mellem- eller fuldpakken, tv boks, ekstrakanaler, fiberbredbånd, telefoni 

eller øvrige ydelser. 

Oplysning om udvalg af programmer og placering af kanalerne findes på www.fibia.dk se venligst 
under foreninger. Der sker indimellem ændring af kanalsammensætningen for at få plads til nye 

kanaler eller flere digitale kanaler i høj opløsning. 

Fibia leverer også nogle af tv programmerne som analogt kabel-tv, selvom det analoge luftbårne 
sendenet er lukket. Det betyder, at der kan anvendes ældre fjernsyn/video uden digital modtager eller 

uden ekstern digital modtageboks.  

Ændring af abonnement og hjælp til tekniske problemer 

For ændring af abonnement eller ved længerevarende tekniske problemer kan kundeservice kontaktes 

se mere i afsnittet Kontaktliste på side 35. 

Ved problemer med tv kanaler eller internet så kontakt nabo eller andre i Ringparken før fejlmelding. 

Undersøg om der tidligere er varslet ændringer i netværk, typisk mellem kl. 00:00 til 06:00. Genstart 

router og evt. pc. Forsøg lidt lokal fejlfinding og kontroller om en eller flere af lamperne på fiberboks 
lyser grønt (ok) eller rødt (fejl), Der er separate fibre for tv og internet i samme kabel til et teknikrum i 

kælder, hvor signalfordelere dækker et antal lejligheder. Ved fejlmelding er det bedst at kunne give så 

mange informationer som muligt. For signal til ejendommen og det fælles tekniske udstyr er den 
forventede oppetid er 99,7 % og det er aftalt at fejlretning er påbegyndt via netværket indenfor en time 

eller hvis dette ikke er muligt så on-site inden 4 timer. Fejl hos en enkelt husstand søges rettet indenfor 

normal arbejdstid. Service dækker problemer frem til fiberboks og første antennestik i husstanden. 

TV-boks og evt. flere tv-kanaler i digital kvalitet 

Ønskes der yderligere programmer/-pakker, kan den enkelte bolig tegne abonnement på en TV-boks 
med eller uden harddisk. Oplysning om udvalg og priser findes på www.fibia.dk. 

En tv-boks giver også adgang til et stort udbud af skræddersyede programpakker f. eks: 

• Leje af film direkte fra sofaen med Waoo! Bio. 

• Start forfra dvs. starter igangværende udsendelse forfra. 

• Pause Live, som sætter igangværende udsendelse på pause. 

• Mulighed for at optage udsendelsen (hvis tv-boks har indbygget harddisk). 

Internet og telefoni via fibernet i ejendommen 

Der kan etableres internet og telefoni (IP-telefoni) via Fibia; men der er også andre uafhængige IP-
telefoni leverandører og der er frit valg blandt disse når der er internetforbindelse; men dette vil ofte 

kræve en ekstra boks fra den pågældende leverandør. Mange vælger at nedlægger fastnettelefonen og 

nøjes med at bruge mobiltelefon, som man måske allerede har. 

Fordelen ved internetadgang via fiberanlægget er at man får høj internet hastighed med symmetrisk 

hastighed på op-/download og mulighed for IP-telefoni. Desuden kan internetadgang via anlægget 
være hurtigere og mere prisgunstigt end ADSL. Om det kan betale sig kommer an på boligens forbrug 

af fastnettelefoni, mobiltelefoni og internet.  

http://www.fibia.dk/
http://www.fibia.dk/
http://www.fibia.dk/
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Husorden for Ringparken 

I en ejendom hvor mange mennesker skal bo sammen og være fælles om mange ting – opgange, 

fællesområder, parkeringspladser, grønne områder og legepladser m.v. – er det nødvendigt at have 

regler, således at den bedst mulige trivsel beboerne imellem kan opretholdes. Rammerne er givet i en 

spændende bebyggelse. Det er op til beboerne at udfylde og værne om disse rammer. Derfor er det 
vigtigt, at alle er behjælpelige med at denne husorden overholdes. 

Nedenstående anvisninger bedes venligst overholdt, se endvidere vedtægterne § 8: Medlemmet og de 

personer, der har ophold i hans ejerlejlighed, må nøje efterkomme de af bestyrelsen fastsatte ordens-
regler. Er intet vedtaget, gælder de i standardlejekontrakterne fastsatte regler om husorden: 

Udskiftning og vedligeholdelse af synlige bygningsdele samt installationer 

Der gælder en række regler for alle synlige bygningsdele og ejendommens installationer. Reglementet 

for vinduer, markiser, afdækninger osv. er beskrevet i kapitlet om ejendommens installationer. Samme 

sted findes oplysninger om vedligeholdelsespligt. 

Hensyn til naboer 

Støjende adfærd (råben, højrøstet sang, banken/trampen i gulvet osv.) og benyttelse af forstærkere for 

f.eks. radio, TV, cd/dvd, computerspil, musikinstrumenter, samt anden form for støjgivere, herunder 

boremaskiner etc., skal ske med hensyntagen til naboerne og den almindelige husorden. Det gælder 
varighed, tidspunktet for støjen og omfanget af denne. Forsøg at dæmpe niveauet og ved fester så 

advisere på forhånd i opgangen og naboopgangen; men der skal stadig vises hensyn til naboer og 

festen må ikke støje med musik og højrøstet sang/tale via åben altandør, åbne vinduer eller i opgange! 

Støjklager kan afgives til politiet eller ved at kontakte ejendomsfunktionærerne eller administrator. 

Brug af støjende boremaskine og andre håndværksmaskiner, samt hamren og banken må kun foregå: 

• på hverdage i tiden mellem kl. 9.00 - 20.00. 

• på lørdag, søndag og helligdage mellem kl. 10.00 - 17.00. 

Der skal altid vises hensyn til øvrige beboere ved ophold på alle fælles uden- og indendørs arealer, her-

under også ved de etablerede borde med siddepladser. Det henstilles at der ikke synges, tales højt eller 

spilles musik, da de nærmeste naboer let kan føle sig generet og kan høre næsten alt, når vinduer står 
åbent eller på klem, når det er godt vejr! Efter kl. 22:00 skal der være ro på alle fællesarealer. 

Anvendelse af grill 

Grill på altaner er forbudt 

Anvendelse af grill på altan er forbudt pga. brandfaren i relation til bl.a. gulvets overfladebehandling 

og endvidere er brug af åben ild forbudt på de øverste altaner, hvor der er træloft med let antændeligt 

støv over altanen. 

Grill på fællesarealer er forbudt 

Anvendelse af alle former for grill er forbudt på alle udendørs fællesarealer pga. brandfare, manglede 
oprydning og klager fra beboere, der tidligere år blev generet af røg- og lugt ved brug af grill. 

Alternative grillmuligheder 

Der henvises til parkanlæggene øst og vest for Ringparken (Grøndalen og Grøndalsparken). 

Fodring af katte, fugle mv. 

Kommunens miljøvedtægter forbyder at der fodres vilde katte, ligesom der ikke må kastes brød til 

fugle. Forbuddet skyldes at brød og madrester tiltrækker rotter, hvorfor Frederiksberg Kommune har 
nedlagt et generelt forbud. Dette forbud gælder også for hele Ringparken. 
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Brug af vejarealer 

Alle vejarealer i Ringparken er privat område og tjener alene som adgangsveje til bebyggelsen. Der er 

etableret ”Opholds- og legezone” i området, hvilket betyder, at hastighedsgrænsen for alle køretøjer er 

15 km/t. Desuden er der fortrinsret for fodgængere og legende børn. 

Parkering 

Er kun tilladt for Ringparkens beboere og gæster. Der må kun parkeres indenfor de afmærkede felter 

og motorcykler skal altid henstilles på de afmærkede MC-pladser. Al parkering er forbudt på rednings-

vejene og vendeområder. Alle vejarealer i Ringparken er en del af redningsområdet og omfattet af 
færdselsloven evt. overtrædelse kan politianmeldes. Det er også færdselsloven, der gælder for 

parkering af campingvogne, tunge varevogne, anhængere etc. 

Det er et fælles ansvar, at der altid – dvs. hele døgnets 24 timer – skal være fri passage for brand-, 

rednings-, renovations-køretøjer. 

Køretøjer som står i vejen for afhentning af affald vil om nødvendigt blive anmeldt / fjernet, således at 

renovationsvognen kan komme igen senere på dagen, med sikkerhed for fri passage. 

Da antallet af afmærkede parkeringspladser i Ringparken er begrænset et det tilsyneladende nød-

vendigt at påpege at den enkelte bolig ikke har ”ret” til en parkeringsplads og derfor ikke egenrådigt 

kan parkere udenfor de afmærkede parkerings felter. 

I forbindelse med af og pålæsning kan der standses kortvarigt på brandvejen og i vendeområderne 
(foran opgang 104/106, 146/126 og 148/152). Det er vigtigt at alle vendeområder altid friholdes for 

parkerede køretøjer for at sikre vendemulighed for varevogne, som ankommer med eller skal hente 

flyttelæs og varer. Høje køretøjer kan ikke køre igennem porten ved 124, men skal vende og køre 

samme vej tilbage ud af Ringparken, som de er kørt ind. 

Hvis der ikke er ledige afmærkede parkeringspladser i Ringparken henvises beboere og besøgende til 
at parkere køretøjet på en af de nærmeste sideveje f.eks. Bernhard Bangs Alle / C. F. Richs Vej. 

Parkeringskontrol 

På generalforsamlingen 2009 blev det vedtaget at indføre parkeringskontrol på Ringparkens område. 

Firmaet Scan-Park foretager parkeringskontrol på området i henhold til skiltningen, som er godkendt 

af politimesteren. På generalforsamlingen 2013 besluttedes det at udskifte alle parkeringstilladelser og 
at erstatte gæstekort med muligheden for at købe en tidsbegrænset P-tilladelse. 

Dette indføres i form af ScanParks standardformular for tidsbegrænsede P-tilladelser og de kan købes i 

åbningstiden på varmemesterkontoret til 25 kr. pr. stk. For at være gyldig skal formularen udfyldes 

med varmemesterens stempel og underskrift. Beboere skal selv udfylde dato og tidspunkt: "Gyldig fra" 

og "Gyldig til". Max gyldighed er 3 døgn. Dvs. de kan købes før den dag de skal anvendes! 

Alle biler, der bliver parkeret i Ringparken, skal have en parkeringstilladelse synligt udefra og placeret 
i forruden, for at kunne parkere i Ringparken. Hver lejlighed og erhvervslejemål har som udgangs-

punkt fået en parkeringstilladelse til husstandens bil eller som kan bruges til husstandens gæster, hånd-

værkere etc. Parkeringstilladelse har en sidste gyldighedsdato og nye kort omdeles kort før udløb. Ved 

ejerskifte skal kort overdrages til ny ejer og ved udlejning af lejligheden anbefales det at lejer låner de 
udleverede kort, som en del af lejeaftalen. 

I ejendomsfunktionærkontorets åbningstid kan der købes et erstatningskort for kr. 500,00, hvis et kort 

er gået tabt. Alle kort er nummererede, og vil blive udskiftet med jævne mellemrum for at undgå 

misbrug. 

På torvet foran nr. 124 er det tilladt at parkere i 1 time uden krav om parkeringstilladelse, dette 

medfører at P-skive skal stilles ved ankomst. Dette betyder, at gæster med et kort ærinde i Ringparken 

kan benytte denne parkering. Det skal dog bemærkes, at det er tilladt at parkere mere end 1 time på 
disse pladser med en parkeringstilladelse. Skiltene angiver de gældende parkeringsrestriktioner. 

Motorcykler kan parkeres uden tilladelse, men skal primært parkeres i de optegnede parkeringspladser 

for motorcykler, hvis der ikke er pladser nok, kan øvrige parkeringsbåse benyttes i begrænset omfang. 

Trailere kan stadig parkeres indenfor de optegnede parkeringspladser for biler, men vi henstiller dog 

til, at man ikke optager parkeringspladser i længere tid til en trailer. 

Denne parkeringsordning betyder, at der kommer en p-vagt minimum 12 gange om ugen og 

kontrollerer, at alle parkerede biler i Ringparken holder med alle hjul på eller indenfor de optegnede 
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parkeringspladser, samt at bilen er udstyret med en synlig parkeringstilladelse. I områder med 

parkeringsbåse observeres i 10 minutter, medens der kun observeres i 5 minutter for køretøjer udenfor 

parkeringsbåse. Ved alle udstedelser af parkeringsvederlag tages der altid billede af det parkerede 
køretøj. 

Er en bil parkeret udenfor de optegnede pladser eller mangler parkeringstilladelse, vil det resultere i et 

parkeringsvederlag udstedt af Scan-Park som angivet på skiltene (2016: kr. 590,00 pr. døgn). Dette 

parkeringsvederlag skal betales til Scan-Park, og alle spørgsmål eller uenigheder angående dette skal 

håndteres mellem den enkelte bilejer og Scan-Park, der kan fremsende billeddokumentation efter 
skriftlig henvendelse, se kontaktinformation på det udstedte kort eller skiltene. 

Ordningen giver ikke flere parkeringspladser i Ringparken, og en parkeringstilladelse eller en købt 

tidsbegrænset parkeringstilladelse giver ikke ret til en parkeringsplads. For at så mange som muligt kan 

få en parkeringsplads i Ringparken, henstiller vi derfor til, at man parkerer hensigtsmæssigt, og at man 

udnytter de pladser der er, uden at overtræde de gældende parkeringsregler. Er der ikke plads til lovlig 
parkering af bilen i Ringparken henvises til parkering på de offentlige veje i nærheden. 

Cykler og barnevogne 

Parkering af cykler skal ske enten i cykelstativer eller i de særlige cykelkældre. Cykler må ikke 

parkeres lænet op ad husmuren, da dette kan ødelægge maling og puds. Forkert parkerede cykler kan 

fjernes uden varsel. Da antallet af udendørs cykelstativer er begrænset henvises cykler til cykelkældre 
eller eget kælderrum, hvis cyklen ikke bruges dagligt eller meget ofte. 

Parkering af barne- og klapvogne skal ske i kælderrummene. De må ikke parkeres under trappen i 

opgange pga. at andre ejendomme tidligere har haft problemer med ildspåsættelse i disse parkerede 

vogne med let antændelige materialer. Forkert parkerede barne- og klapvogne kan fjernes uden varsel. 

Affald og affaldssortering 

I Ringparken findes nedfaldsskakter til almindeligt husholdningsaffald. Desuden er der på området 
containere til aviser, hård plast, metal, pap og andet husholdningsaffald og en containergård til de lidt 

større ting. 

Afhentning af renovationen udføres af Frederiksberg kommune evt. i samarbejde med under-
leverandører, se også postomdelte brochurer fra kommunen. I tvivlstilfælde anbefales det at kontakte 

ejendomsfunktionærerne eller kommunen: 

Frederiksberg kommune, By og Miljøområdet, Rådhuset, 2000 Frederiksberg. Tlf: 38 21 49 00  

Web: www.frederiksberg.dk/affald E-mail: affald@frederiksberg.dk. 

Sortér først 
Gør det til en god vane at frasortere metal, hård plast, glas, pap og papir – det sparer både miljøet og 

foreningen for unødvendige udgifter. Derfor er det vigtigt at sortere affaldet korrekt: 

• Aviser, blade, reklamer og telefonbøger skal i papircontainerne og metal, hård plast og pap 

skal i deres respektive containere, der er opstillet flere steder. Der må ikke lægges 

dagrenovation i disse containere! 

• Flasker og glas skal i glascontaineren, der er opstillet ved C.F. Richs Vej 99A. 

• Batterier skal indsamles, opsamlingsbeholder er opstillet ved C.F. Richs 99A. 

• Elektronikaffald kan afleveres i et hjørne på pladsen ved 140. 

• Større genstande, vaskepulverkartoner, tomme pizza bakker og lign., kattegrus og hø/halm 

må ikke smides i nedfaldsskakterne, men skal i en affaldsbeholder for brændbart affald. 
Emballage bedes presset sammen så den fylder mindst muligt. 

Brug af nedfaldsskakt 

Af hygiejniske grunde skal alt affald være indpakket i pose og den skal være forsvarligt lukket, inden 

den kastes i skakten. Ekskrementer fra husdyr, kattegrus, skarpe genstande (flasker, skår og lign.), 
metal, hård plast, glas, pap, aviser, reklamer og telefonbøger må IKKE kastes i affaldsskakten. 

http://www.frederiksberg.dk/affald
mailto:affald@frederiksberg.dk
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Brug af affaldsplads ved nr. 140 og den mindre affaldsplads ved nr. 90 

Se retningslinjerne på pladsen. Affald som ikke kan afleveres på Ringparkens affaldsplads skal bringes 

til en af Frederiksberg Kommunes genbrugspladser (byggeaffald skal altid til en genbrugsplads). 

Affald på området i Ringparken 

Der er opsat affaldsbeholdere på området. Brug disse eller tag affaldet med op i lejligheden. Det er 
vigtigt, at Ringparken er et pænt og rart sted at være – noget vi kun opnår ved at alle deltager aktivt 

også med at samle affald op som ligger og flyder på vore områder.  

Der må ikke henstilles affald eller flasker i trappeopgange, ved kælderindgange, i kældergange og 
cykelrum, ved siden af affaldsbeholdere eller andetsteds f.eks. direkte på jorden pga. fare for rotter. 

Papircontainere, reklamer og gratisaviser 

Papircontainere er opstillet flere steder. Reklamer og gratis aviser, som modtages i postkassen, kan evt. 

frameldes vha. en blanket fra Post Danmark der udfyldes og afleveres, hvorefter man modtager en 
mærkat til at sætte på postkassen. Framelding kan også foretages via www.post.dk eller der kan fore-

tages en gratis registrering på www.minetilbud.dk/Nej_Tak_Plus således at der kun kommer reklamer i 

postkassen fra de leverandører man selv har valgt. 

Genbrugspladser 

Borgere og mindre erhvervsvirksomheder i Frederiksberg Kommune har adgang til alle 
genbrugspladser drevet af I/S Amager Ressourcecenter (tidligere: I/S Amagerforbrænding). Læs mere 

om affald og genbrug i det husstandsomdelte materiale og på Frederiksbergs kommunes hjemmeside 

under Borger + affald, klima og miljø. 

De nærmeste genbrugspladser er følgende: 

• Bispeengen Genbrugsstation, Bispeengen 35, Borups Allé 158, 2000 Frederiksberg  

Åben: mandag-fredag kl. 10-18 og lørdag, søndag og helligdage kl. 10-17 

• Kulbanevej Genbrugsstation, Kulbanevej 4, 2500 Valby 

Åben: mandag-fredag kl. 10-18 og lørdag, søndag og helligdage kl. 10-17 

• Vasbygade Genbrugsstation, Vasbygade 26, 2450 København SV 

Åben: mandag-fredag kl. 13-18 og lørdag, søndag og helligdage kl. 10-17  

• Vermlandsgade Genbrugsstation, Herjedalgade 2-4, 2300 København S 

Åben: mandag-fredag kl. 10-18 og lørdag, søndag og helligdage kl. 10-17 

• På hjemmesiden www.amfor.dk kan findes en samlet liste over genbrugspladser i oplandet med 

åbningstider og en vejledning om sortering af affald. 

På genbrugsstationen skal du aflevere: 

• Beton, tegl, jord, sanitet. 

• Affald fra håndværkere. 

• Affald fra "gør-det-selv"-arbejde. 

• Alle typer genanvendeligt affald. 

• Alle typer farligt affald. 

Affald du IKKE må aflevere på genbrugsstationen: 

• Dagrenovation, madaffald 

Byttecenter på Bispeengen Genbrugsstation: 

Giv affaldet nyt liv ved at stille det i byttecenteret på Bispeengen Genbrugsstation. Stil møbler, lamper, 

tallerkner og andet, som andre kan få glæde af - og måske finder du selv en skjult skat! 

http://www.post.dk/
https://minetilbud.dk/Nej_Tak_Plus
http://www.amfor.dk/
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Husdyr 

Det er tilladt at holde husdyr. Dog gælder følgende: Husdyr må ikke ved lugt, støj, forurening eller på 

anden måde være til gene for beboere og børn, dyr må ikke medtages i kælderen eller vaskekælderen. 

Husdyr, herunder hunde og katte, skal føres i snor og "luftning" må kun ske på vejarealer og græs-

plænen langs med og tættest på C. F. Richs Vej og ikke på øvrige græsplæner og legeområder. 

Alle efterladenskaber skal straks fjernes, indpakkes og lægges i en af de skraldebøtter der er beregnet 

til husholdningsaffald. Det forventes at ejere af husdyr selv gør rent efter deres husdyr, bl.a. af hensyn 

til øvrige beboere og ikke mindst arbejdsmiljøet for vore ejendomsfunktionærer under græsslåning. 

Øvrige beboere bedes bidrage til at denne husorden overholdes ved evt. at påtale overtrædelser overfor 

ejere der er ude og ”lufte” hvor de ikke overholde disse retningslinjer under ”luftningen”. 

Endvidere henvises ”luftning” og leg med husdyr til parkanlæggene øst og vest for Ringparken 

(Grøndalen og Grøndalsparken).  

NB: Det tidligere ”hundetoilet” nord for blok 5 er nedlagt fra april 2012. 

Rygeforbud i alle indendørs fællesområder, på trapper og i kælder 

Nogle personer er overfølsomme over for tobaksrøg og derfor er det ikke tilladt at ryge umiddelbart 
foran og i selve opgangen, på hoved- og køkkentrapper, da røgen kan trænge ind i andre lejligheder. 

For at reducere brandfare er rygning forbudt i alle cykelkældre, kældergange, kælderrum og i vaske-

kælder. 

Hoved- og køkkentrapper 

Indgangsarealer, trapper og repos skal holdes fri for genstande af enhver art (bortset fra evt. måtte), 

eftersom disse vil besværliggøre færdsel på trappen og kan udgøre en brandfare. Fodtøj kan kortvarigt 
stå til tørre på måtten; men må ikke stå på måtten om natten.  

I opgange med køkkentrapper gælder det, at køkkentrappen er en flugtvej i tilfælde af brand og derfor 

må køkkendøren ikke blokeres og der må ikke henstilles nogen former for genstande, eftersom disse 

vil besværliggøre færdsel på trappen og kan udgøre en brandfare. 

Trappevask 

Et rengøringsselskab sørger for rengøring af hovedtrapper en gang om ugen og køkkentrapper en gang 
i kvartalet efter en rullende plan.  

Håndværkere 

Inden håndværkere tilkaldes til f.eks. større vvs, murer og elektrikeropgaver, kan beboerne eventuelt 

kontakte ejendomsfunktionærerne, for at disse kan bedømme, om anvendelse af ejendommens faste 
håndværkere vil være en fordel. 

Garager 

Hver beboer bedes i egen interesse aflåse sin garage. Opbevaring af brandfarlige materialer og affald 

bedes undgået. 

Kælderrum 

Hver beboer bedes i egen interesse aflåse sit kælderrum. Opbevaring af brandfarlige materialer og 
affald bedes undgået. 

Beboernes anvendelse af el og vand udenfor egen lejlighed 

I Ringparken er al tyveri af el og vand udenfor egen lejlighed eller udenfor egen garage/kælderrum, 

f.eks. i kældergangen, cykelrum eller udendørs forbudt. Forbrug til nødtørftig belysning via rummets 
eller garagens faste installationer er tilladt. Bilvask henvises til servicestationer pga. olie i vand. 

Aftal med ejendomsfunktionæren forud for tilslutning hvis akut behov opstår. 
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Ejendommens installationer 

Ved fejl på ejendommens installationer skal ejendomsfunktionæren kontaktes. Det er forbudt selv at 

reparere eller udskifte udstyr på disse anlæg. Afbrydelser af ejendommens tekniske installationer, 
herunder el-, varme-, gas-, antenne-, telefon- og vandforsyninger, skal anmeldes til ejendoms-

funktionærerne, og må kun udføres efter forudgående godkendelse; medmindre der er fare for akut 

skade på en person, ting eller ejendom. 

Ejendomsforsikring 

Ringparken er blandt andet forsikret mod bygningsbrand og bygningsbeskadigelse. Ved akutte 
forsikringsskader kan beboerne rette henvendelser til ejendomsfunktionærerne eller administrator. 

Hvis skaden indtræffer udenfor ejendomsfunktionærernes arbejdstid, kan der rettes henvendelse til 

godkendte håndværkere. Se endvidere afsnittet om: ”Sprængte vandrør, stoppede faldstammer mv.”. 
Bemærk at ejendommen ikke har et Falck abonnement, men anvender håndværkere med 24 timers 

service. 

Vandinstallationer 

De enkelte lejligheder forsynes med koldt og varmt vand fra anlægget. Vedligeholdelse af anlæg i de 
enkelte lejligheder påhviler den enkelte ejer. Vandforbrug afregnes efter haneandele. 

Ballofix ventiler. 

Vær venligst opmærksom på at der i lejligheden findes flere sæt Ballofix ventiler. Disse bruges til at 

lukke for vandet f.eks. i forbindelse med reparationer. 

• NB: Det er vigtigt at motionere Ballofix ventilerne så de ikke gror fast. 

Ved at åbne og lukke dem 4 gange om året sikres det, at ventilerne ikke gror til. Har de problemer med 

installationerne, f.eks. hvis de ikke kan lukke Ballofix ventilerne, vil ejendomsfunktionæren være 

behjælpelig. 

Sprængte vandrør, stoppede faldstammer mv. 

Hvad gør man som beboer i Ringparken, hvis der pludselig sprænger et vandrør i ens lejlighed, 
faldstammen stopper, eller der sker andre ting, der kræver hurtig håndværkerhjælp? 

• Kontakt omgående en af ejendomsfunktionærerne eller administrator. 

• Hvis uheldet sker på et tidspunkt, hvor det ikke lader sig gøre, at få fat på en af disse: 

• Kontakt en håndværker med døgnvagt. I udhængsskabet for enden af blok 4 er en liste 

over de håndværkere som må anvendes (se også afsnittet: ”Kontaktliste”). 

• Meddel i efterfølgende kontortid om hændelsen til ejendomsfunktionærerne. 

Beboeren skal dog være opmærksom på, at det i alle tilfælde vil være for egen regning, indtil det er 

klarlagt, om der er tale om en reparation, der henligger under ejendommens vedligeholdelse. Med 

henblik på at få konstateret hvem der skal betale, er det altså vigtigt, at en af ejendommens 
funktionærer får besigtiget stedet og skaden så hurtigt som muligt. 

Afløb 

Ringparken vedligeholder fælles afløbsinstallationer. Vedligeholdelse af afløb i de enkelte lejligheder 

frem til tilslutning af fællesinstallationen påhviler den enkelte ejer. Ved problemer med afløb eller 
faldstammer kontaktes ejendommens driftspersonale, der herefter vil være behjælpelig med udbedring.  

Udskiftning af faldstammer 

I løbet af 2011 blev de sidste faldstammer udskiftet i ejendommen. 

Jf. foreningens vedtægter, vedligeholder ejendommen de lodrette faldstammer, mens alle vandrette rør, 

herunder gulvafløb, skal vedligeholdes af de enkelte ejere. 
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Vedligeholdelse af badeværelsesgulv 

Foranlediget af en sag vedr. revnedannelse i badeværelsesgulv, som er blevet forelagt bestyrelsen, skal 

vi hermed henlede beboernes opmærksomhed på dette problem. Selv små revner i gulvet kan medføre, 

at vand siver gennem betongulvet ned til de bærende jernelementer, som herefter begynder at ruste. 
Den efterfølgende erosion medfører, at jernet udvider sig og hermed beskadiger det omkringliggende 

betongulv. 

Bestyrelsen skal derfor med henvisning til vedtægternes § 6 anmode Ringparkens beboere om at være 

omhyggelige med lejlighedens indvendige vedligeholdelse. Reparation af skader, som den ovenfor 

nævnte, påhviler den enkelte ejer. 

Varmeanlæg 

I 2001 er der installeret nyt varmeanlæg i Ringparken. Varmeanlægget er tilsluttet Frederiksbergs 

fjernvarmenet. Varmeanlægget er forsynet med automatik fra Siemens, der tilpasser temperaturen til 

de aktuelle behov. For god ordens skyld gøres der opmærksom på, at der under ingen omstændigheder 
må foretages indgreb i varmeanlægget uden forudgående godkendelse og aftale med ejendoms-

funktionærerne eller administrator. Undtaget herfra er justering og vedligeholdelse af radiatoranlæg i 

lejligheden. Disse opgaver varetages af den enkelte ejer. 

Varme i kældre og på trapper 

For at undgå fugt- og svampeskader er der i kældre og trapper monteret radiatorer. Disse radiatorer 

vedligeholdes og indstilles af ejendomsfunktionærerne. Der skal være varmt disse steder – det er ikke 

en fejl, og beboerne må ikke ændre indstillingen af termostaterne på disse radiatorer. 

Energimålere på radiatorer 

Radiatorer i lejligheder er forsynet med varmefordelingsmålere. Disse målere aflæses en gang årligt. 
Aflæsning danner grundlag for afregning af varme. Såfremt De har problemer med varmeanlægget vil 

ejendommens ejendomsfunktionær være behjælpelig. 

Deres måler har i alt 10 funktioner, hvoraf de 6 er beregnet til driftskontrol og service. Måleren har 
indbygget en række sikkerheds faktorer. Bliver måleren beskadiget eller på anden måde ”forstyrret”, 

vil displayet vise ERROR (blinkende). Kontakt i så fald ejendomsfunktionæren. Flere informationer 

findes på side 34 i kapitlet ”Brugervejledning for energimåler”. 

Vinduer og facader 

Der er forbud mod ændringer som er synlige udefra. Dette gælder rørgennemføringer, air condition 
anlæg, antenner, paraboler osv. Undtaget herfra er vinduer, markiser og vindafskærmninger på altaner. 

Disse skal dog overholde standarderne som opsat af ejerforeningen. 

Som tidligere nævnt er Ringparken kategoriseret som "Særdeles bevaringsværdig". Det giver en ekstra 

positiv oplevelse, men stiller også krav. Hvis reglerne bliver overtrådt vil ejerforeningen aktivt forsøge 

at få ændret forholdene på en måde, så de overholder planen for området. 

Udvendig vedligeholdelse af vinduer og facader i fast turnus 

Udvendig vedligeholdelse af vinduer og døre udføres af ejerforeningen i en 10 års turnus, som øvrige 

vedligeholdelsesarbejder. For vinduer og døre vil det sige gennemgang og evt. udskiftning af trædele 

og lister/fuger, som er defekte og maling på udvendig side. Konstaterer en ejer eller evt. en lejer en 
mangel i denne vedligeholdelse, som på sigt kan reducere facadepartiernes levetid, skal ejendoms-

funktionær og evt. bestyrelsen kontaktes for en nærmere gennemgang på et aftalt tidspunkt.  

I forbindelse med renovering af facader blev vinduer malet i 2008/2009 fra det opstillede stillads for at 
spare penge. Nogle år vil der ikke være stilladser langs facaderne, disse år er ”opsparings år” og det er 

mere rationelt at udnytte et stillads over en længere periode når det først er i brug i Ringparken. 

Plan for næste vinduesmaling laves i samarbejde med rådgiver og under tilbudsindhentning. 
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Skemaet viser planen for udvendigt vedligehold af vinduer (med forbehold): 

 

Boligblok Facade 
Seneste maling af 

kældervinduer 

Seneste maling af 

vinduer i boliger 

Efterfølgende 

vinduesmaling 

Blok 1 (148-152) 
Vest 2007 2007 

Ca.  

+ 10 år 

Øst 2007 (?) 2007 

Blok 2 (140-146) 
Vest 2007 (?) 2007 

Øst 2008 (?) 2008 

Blok 3 (138-126) 
Vest 2008 (?) 2008 

Øst 2009 (?) 2009 

Blok 4 (110-124) 
Vest 2006 (?) 2015 

Øst 2009 (?) 2009 

Blok 5 (90-108) 
Vest 2004 (?) 2015 

Øst 2009 (?) 2009 

Tabellen viser vedligeholdelsesturnus for vindues- og altanmaling. 

Udskiftning af vinduer 

Udskiftning af døre og vinduer i den enkelte lejlighed, sker på lejlighedens ejers egen foranledning og 
bekostning. Bebyggelsen er underlagt restriktioner vedrørende vores facader fra Frederiksberg 

kommune, og der må derfor ikke ændres i opluk eller i opdelingen i store og små partier. Geometri 

skal være som eksisterende vinduer og døre, dog med den undtagelse at terrassedøre, ikke som 

oprindeligt har et lille oplukkeligt parti, men fremover udføres som ét rammedørsparti. Enkelte 

lejligheder har ved tidligere udskiftninger fået ændret i standartinddeling samt i opluk-type. 

Ved fremtidige udskiftninger skal de føres tilbage til de generelle principper for inddeling og opluk. 

Ved tvivlsspørgsmål er henvendelse til ejendomsfunktionær, bestyrelse eller administrator altid 

velkommen. 

Bortset fra facaden mod torvet i de tidligere forretningslokaler er samtlige vinduer af træ, hvide (Ral 

9010), indvendigt og udvendigt. Vinduer i kældre, i den mørke sokkel, dog i mørk brun. Vinduer, der 
er udskiftet i en stor del af lejlighederne af tidligere eller nuværende ejere og af ejerforeningen i fælles-

områder er af fabrikat IdealCombi type Natura. Foreningen henstiller at det er samme type, alternativt 

et andet fabrikat; men med samme karmprofil, der vælges, således at bebyggelsen opretholder et 

homogent udtryk.  

Sker det at vinduer eller døre er i så dårlig stand, på grund af dårlig vedligeholdelse eller ælde, at de er 

til gene for bebyggelsen, kan foreningen efter varsling, udskifte disse på indehavers bekostning. 

Vinduer og døre i fællesarealer udskiftes og vedligeholdes af ejerforeningen. 

Eventuel udskiftning af vinduer til nye termovinduer skal ske på grundlag af projekt og tegninger, der 

kan rekvireres gratis hos ejendomsfunktionæren. Ejeren skal selv søge om byggetilladelse hos 

kommunen: Bygge- og Bolig, Teknisk Direktorat Rådhuset, 2000 Frederiksberg. 

Vedligeholdelse af rude, opluk, åben/lukke funktion, indvendig maling er indehavers ansvar.  

Information om fabrikat og type på maling 

Træværk på gamle vinduesrammer: SADOLIN 

      Hvid – 105-1 “Tonet” navn TA-SELV (Husk at bemærke dette) 

      Pansordeck 20 - Glans 20 
Træværk på nye vinduesrammer: SADOLIN 

      Hvid - ral 9010 - Aquatop serie 289 

 
Kontakt ejendomskontoret for information om øvrige typer maling for vedligeholdelse. 
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Altaner 

Altaner er en af de dyreste bygningsdele. Derfor er det vigtigt med god vedligeholdelse, at der er frit 

afløb for vand, og at fejl omgående meddeles til ejendomsfunktionæren. Det gælder afskalninger i 
malingen, revner i murværk og lignende. Altanerne gennemgik i slutningen af 80'erne en omfattende 

reparation. Altanbrystningerne blev repareret, brystninger, vægge og lofter blev overfladebehandlet og 

altangulvet fik ny belægning. Ved valg af de nye overfladebehandlinger blev der stillet specielle krav 
til bl.a. holdbarheden, og det er derfor vigtigt, at den fremtidige vedligeholdelse bliver udført med 

tilsvarende materiale. Maling af altanloft og indvendige altanvægge er en del af del af ejendommens 

udvendige vedligehold. Genbehandling må kun finde sted med de korrekte typer maling. 

Vedligeholdelse af altangulve 

Gulvet er malerbehandlet med et tokomponent materiale. Den anvendte behandling tåler normale 

temperaturpåvirkninger fra vejrliget, samtidig med at den er meget modstandsdygtig over for 

almindeligt slid, men der må ikke henstilles varme ting til afkøling direkte på belægningen, da dette 

giver misfarvning. 

• Overfladebehandlingen tåler ikke påvirkning fra f.eks. grill, cigaretskod, brændende 
tændstikker, fyrfadslys, fyrværkeri o. lign. 

• Anvendelse af tøsalt på altanerne er ikke tilladt. 

• Gulvet tåler rengøring med alle almindeligt kendte rengøringsmidler. 

• Gulvbelægningen skal vedligeholdes ved genbehandling med samme produkt, hvilket kun må 

ske på ejendommens foranledning.  

Udvendige altanbrystninger og vægge 

Udvendige altanbrystninger og vægge er behandlet med en speciel maling, der beskytter betonen mod 
nedbrydning. Genbehandling må kun ske på ejendommens foranledning. 

Altanlofter og indvendige vægge på altaner 

Alle lofter og indvendige vægge er behandlet med en speciel facademaling hvor farven og typen er 

speciel for Ringparken. Genbehandling må kun finde sted med denne type maling. Boring af huller for 
opsætning af beslag, altanborde o. lign. må gerne finde sted. Såfremt der sker afmontering af opsatte 

effekter, skal hullerne repareres og males, således at vand ikke kan trække ind i konstruktionen. 

Maling af vinduer og altandøre 

Alt træværk omkring vinduer og altandøre er udvendigt behandlet med Sadolins vinduesmaling (se 

afsnit med fabrikat og type vedr. maling). Genbehandling må kun finde sted med denne maling, men 
det anbefales at kontakte ejendomsfunktionærerne først. 

Altankasser 

Altanernes ydermur er lavere end sikkerhedskravene i bygningsreglement på 1 m. De opsatte altan-

kasser indgår som en del af altanbrystningen, og de må ikke fjernes. Der må heller ikke opsættes nye 
altankasser med mellemrum. Endvidere henstiller bestyrelsen til at der vælges altankasser som farve-

mæssigt står til de nuværende hvide. Fremtidig vedligeholdelse og udskiftning påhviler den enkelte 

beboer. 

Markiser 

Det er muligt at opsætte markiser på væg over altanvindue/-dør såfremt det ønskes og for egen 
regning. Den enkelte ejer skal søge og have godkendelse til opsætningen hos Frederiksberg kommune 

før montering. 

Som udgangspunktet gives godkendelsen såfremt markisen overholder anvisninger fra foreningen 
omkring materiale- og farvevalg. Fuldmagt fra administrator, som skal vedlægges ansøgning til 

kommunen, udleveres ved henvendelse fra lejlighedens ejer under forudsætning af at foreningens 

retningslinjer overholdes. Hvis den monterede markise ikke overholder retningslinjerne eller skades 
pga. storm eller ”tidens tand”, kan ejer pålægges at bringe forholdet i orden eller også skal markisen 
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nedtages på bestyrelsens og administrators opfordring, eventuelle huller og skader i mur skal udbedres 

på ejers regning. 

For at holde et ensartet udtryk i Ringparken, skal markiser udføres med dug i ensfarvet grå og være 
uden tunger. Ophæng skal være stålfarvet (Ral 9006). Der ligger en farveprøve af markise dug på 

ejendomsfunktionærkontoret til sammenligning. Den konkrete farveprøve er af fabrikat Warema, farve 

”standard” (6151). Andre producenter leverer lignende farver. Den valgte farve skal ligge så tæt op ad 
denne farveprøve som muligt. 

Også lejligheder der i dag har markiser i andre udformninger og farver skal, ved udskiftning, fremover 

rette sig efter foreningens anvisninger. 

Læskærme 

På ejerforeningens generalforsamling den 8. april 1987 blev det besluttet, at beboere, der for egen 

regning ønsker at opsætte sidelæskærme på deres altaner i Ringparken, skal anvende det af general-

forsamlingen godkendte projekt, så ejendommen bevarer et pænt og ensartet facadeforløb. Andre 

former for læskærme må ikke anvendes. Den videre vedligeholdelse påhviler beboeren. 

Beboere der har opsat læskærme før den 8. april 1987, må dog beholde disse, så længe de selv bebor 

lejligheden. Sidelæskærme skal udføres i aluminium med ruder af klart råglas. Bestyrelsen foreskriver 

typen. Det godkendte projekt kan hentes hos ejendomsfunktionæren. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Hoveddøre 

Ejendommens hoveddøre er alle udskiftet efter 1990. Dørene er brandsikrede, og der er af 

brandmyndighederne klare regler for hvad der må gøres ved døre og karme. 

Ejerforeningens bestyrelse henstiller, at beboerne ikke udskifter dørhåndtag, ringetryk, opsætter 

dørhammer, navneskilte eller andre skilte, mærkater og lign. på selve dørpladerne, da man ønsker at 

bevare dørene i pæn og ensartet stand, og fordi skruer i fineren efterlader huller, der kun vanskeligt kan 
repareres, og mærkater giver skjolder, når de fjernes igen. 

Montering af sikkerhedslåse 

Hoveddøren til den enkelte bolig kan påmonteres sikkerhedslås(e), hvilket dog må ske for beboernes 

egen regning. Såfremt man ønsker at montere sikkerhedslås (evt. låse), skal den eller disse placeres 

med nøglehullet anbragt 50 cm. fra over- eller underkant af dørplade. 
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Anbefalet ændring af cylinderlås 

De tidligere anvendte 5-stiftede cylindre fra Ruko serie 500, der kan kendes på det runde nøglehoved, 

er efterhånden forældede og bør kun anvendes til aflåsning af skabe og andre steder, hvor der ikke 

opbevares ting af større værdi. Alternativt kan de suppleres med en sikkerhedslås, eller udskiftes til 
Ruko serie 600, der yder en god aflåsning grundet høj dirkesikkerhed og boresikring. 

En bedre sikring kan f.eks. opnås med højsikkerhedsproduktet Ruko Garant 10, der er patenteret og er 

godkendt af "Forsikring & Pension" i højeste sikkerhedskategori, hvilket vil sige at cylinderen, der er 

borebeskyttet og dirkesikker, anses for sikker mod gennembrydning og oplukningsforsøg. Med låse-

systemet følger et sikkerhedskort, der sikrer, at den patenterede nøgle ikke kan kopieres uden inde-
haverens tilladelse. Låsesmede rådgiver gerne om produkterne og udfører monteringen. 

Navneskilt på hoveddør og postkasser 

Ejendomsfunktionæren står for navneskilte på hoveddøre og ændring af navneskilte på postkasser, 

således at der fastholdes en ensartet linje i typografi og stil. Navneskilte laves kun med initialer for 
fornavn og evt. mellemnavn og hele efternavnet for de voksne beboere i lejligheden. Ældre navneskilte 

opbygget med enkeltbogstaver på hoveddør skiftes ikke medmindre navnet skal ændres. På hoved-

døren kan navnet isættes udefra, så ejendomsfunktionæren behøver ikke adgang til lejligheden. 

Lejere kan tidligst få ændret navneskilte på hoveddør og postkasse når kopi af lejekontrakt er afleveret 
til administrator. Se endvidere i afsnittet om: ”Udlejning af ejerlejlighed”. 

Kontakt ejendomsfunktionæren vedrørende ændring, følgende skal oplyses skriftligt: 

• Initialer (for-/mellemnavn) og efternavn med blokbogstaver. 

• Lejlighedens adresse på C. F. Richs Vej: nummer + etage + th, mf eller tv. 

• Evt. telefonnummer for kontakt vedr. navneændringen. 

• Dato hvor ændringen ønskes at træde i kraft. 

NB:  

Alle former for navneskilte på postkasser og hoveddør, som ikke er opsat af ejendomsfunktionæren vil 

blive fjernet uden advarsel og forbehold. 

Tilmelding til Nabohjælp og evt. mærkat på døre til lejligheden 

Bestyrelsen har i efteråret 2013 omdelt "Beskyt dig mod indbrud" fra Det Kriminalpræventive Råd. 

Læs evt. mere på www.nabohjælp.dk og www.stopindbrud.dk under lejligheder. 

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle til at være opmærksom på, om der foregår ting på vores ejendom, 

som ikke hører til i Ringparken f.eks. forsøg på indbrud i boliger/kælderrum eller tyveri af cykel. 

• Hjælp dig selv og dine naboer: hold øje med ubudne gæster. 

• Ved igangværende indbrud eller tyveri så kontakt venligst politiet straks på 112. 

• Mistænkelig adfærd eller vidneobservationer kan meddeles politiet på 114. 

Bestyrelsen vil desuden opfordre beboere til at melde sig til Nabohjælp: Med Nabohjælp hjælper du og 

dine naboer hinanden med at holde øje med Jeres lejligheder og du bestemmer selv, hvem du vil nabo-

hjælpe med og hvem, der er din primære kontaktperson. Erfaringer viser, at op til hvert 4. indbrud 
undgås med Nabohjælp. Du vælger også selv, om du vil modtage beskeder fra dit nærområde, hvis 

nogen har haft indbrud eller oplever mistænkelig adfærd. 

Du kan oprette en profil på www.nabohjælp.dk og derefter kan du invitere 

nabohjælpere via systemet, eller bruge de postkort, som du modtager med 

posten i dit velkomstbrev. 

I dit velkomstbrev modtager du også to Nabohjælp klistermærker, de  

anbefales placeret nær dørhåndtag på: 

• hoveddør 

• altandør (når bolig er i stueetagen) 

• eller på eventuel dør til bagtrappe 

Nogle beskrivelser forslår en mærkat på postkassen, dette gælder for 

boliger med postkasse ved vejen, så undlad venligst dette her hos os! 
 

http://www.nabohjælp.dk/
http://www.stopindbrud.dk/
http://www.nabohjælp.dk/
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Udlejning af ejerlejlighed 

I henhold til ejerforeningens vedtægter § 8 må ejere ikke udleje deres lejligheder uden samtykke fra 

ejerforeningens bestyrelse. Bestyrelsen har imidlertid bemyndiget administrationen til at godkende 

ejeres anmodning om tilladelse til udlejning, såfremt nedenstående betingelser opfyldes: 

1. Ejeren skal sørge for, at lejekontrakten gøres tidsbegrænset inden for en periode på max.2 år. 

2. Kopi af den underskrevne lejekontrakt skal tilsendes administrationen inden lejeperiodens 

begyndelse.  

3. Ejeren er fortsat pligtig til at betale fællesbidrag og andre ydelser til ejerforeningen, hvorimod det 

økonomiske forhold mellem ejeren og lejeren er ejerforeningen uvedkommende.  

Ejeren skal skriftligt holde administrationen underrettet om sin adresse. I modsat fald kan henvendelser 

med retsgyldighed ske til sidst meddelte adresse eller evt. til lejlighedens adresse.  

Bestyrelsen anbefaler, at ejeren gør sig nøje bekendt med lejelovens regler herunder for opsigelse, så 

ejeren ikke risikerer, at retten giver lejeren medhold, hvis denne ikke vil flytte som aftalt.  

Krav til lejekontrakten: 

1. Lejeren er bekendt med at det lejede er en ejerlejlighed og at opsigelse kan ske efter lejelovens  
§ 83 litra a. Lejeren skal selv bebo lejligheden og må ikke overlade lejligheden til andre. 

Videreudlejning må ikke finde sted. 

2. Såfremt lejer eller ejer misligholder sine forpligtigelser over for ejerforeningen i et omfang, der 
medfører, at bestyrelsen kræver lejligheden rømmet, skal lejeren uopholdeligt efterkomme et krav 

om at fraflytte lejligheden. 

3. Lejeren er pligtig til at overholde ordensreglementet og andre bestemmelser for ejendommen. 

4. Lejligheden må kun benyttes som bolig for 1 person eller 2 samboende med evt. barn/børn og må 
ikke benyttes af et kollektiv. Lejligheden må ikke blive beboet af mere end 2 personer pr. 

beboelsesrum. 

5. Lejer skal selv bo i lejligheden, hvorimod udlejning ikke må ske til kommune og andre, der 

formidler udlejning til skiftende personer f.eks. ved genhusning eller hotellignende virksomhed. 

6. Administrationen er berettiget til at opsige eller ophæve lejekontrakten og forlange, at lejeren 

fraflytter lejligheden omgående, såfremt lejeren gør sig skyldig i forhold, hvor lejeloven tilsiger 

udlejeren disse sanktioner. 

Tilladelsen gives på ejerforeningens vegne og uden ansvar for lejekontraktens indhold og gyldighed 

samt øvrige forhold, herunder om ejerens kreditorer (panthaverne) kan godkende lejeforholdet. 

Ejer skal før eller senest ved lejekontraktens indgåelse udlevere eller henvise til foreningens hjemme-
side www.ringparken-frb.dk med hensyn til seneste udgave af ”Orientering om Ringparken”. Således 

at lejer kan orientere sig om forholdene i Ringparken, herunder faciliteter og husorden. 

I specielle tilfælde, f.eks. hvor ejeren f.eks. i forbindelse med forældrekøb (eller omvendt forældrekøb) 
ønsker at udleje til søn/datter (eller søn/datter ønsker at udleje til den ene eller begge forældre), kan 

ejerforeningen tiltræde et egentligt lejeforhold uden tidsbegrænsning; men lejer skal i så fald afgive en 

erklæring overfor ejerforeningen om, at lejer indtræder som selvskyldnerkautionist, så lejer hæfter for 

evt. restancer på fællesbidrag m.v., som lejer måtte pådrage sig overfor ejerforeningen. Der skal altså 
oprettes en særlig form for aftale, der aftales nærmere med administrationen i de enkelte tilfælde. I 

denne situation kan lejer ikke videreudleje til andre, en evt. udlejning skal altid foretages af ejer. 

Bestyrelsen er i øvrigt berettiget til at tilbagekalde ovenstående bemyndigelse, i det tilfælde, hvor 

særlige forhold gør sig gældende. Dette påvirker dog ikke tidligere indgåede lejeaftaler. 

 

I tvivl – kontakt ejendommens administrator og hør nærmere. 

 

http://www.ringparken-frb.dk/
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Ombygning af lejlighed 

Generelt er der ikke noget, der hindrer en ombygning af en lejlighed og f.eks. slå et par rum sammen.  

Ombygningen skal forud for arbejdets påbegyndelse godkendes af kommunen i det omfang myndig-

hederne kræver dette. Ansøgningen til kommunen kan kræve en fuldmagt fra ejerforeningens 

bestyrelse, og den kan indhentes via administrator. 

Ombygningen må ikke være til gene for de nærmeste lejligheder f.eks. pga. ændret vandinstallation og 

afløb fra køkken/bad. Fibernetværket med lysleder for kabel tv og internetadgang mm. har typisk en 
lodret kabelføring ved hoved- eller køkkentrappe, via samlekasser i boligblokkens kælder og videre til 

et teknikrum. Evt. ændring af denne kabelføring i lejligheden skal udføres af Fibia eller en installatør, 

der er godkendt af Fibia til at udføre dette arbejde på denne type kabler. 

Evt. ikke bærende vægge kan fjernes, dette er typisk bræddevægge beklædt med væv og pudslag. Hvis 

der skal fjernes en bærende væg, skal der før ændringer påbegyndes foretages beregninger af en 
byggerådgiver og der skal måske etableres en ny bærende konstruktion. Disse ændringer skal god-

kendes af kommunen før ændringer påbegyndes. 

Tilladelsen er givet på nedenstående betingelser: 

• At Frederiksberg Kommune kan godkende projektet i sin helhed, før det påbegyndes. 

• At arbejdet er afsluttet indenfor 12 måneder efter påbegyndelse. 

• At alle udgifter til gennemførelse af projektet er ejerforeningen uvedkommende. 

• At arbejdet ikke må medføre væsentlige genevirkninger for foreningens øvrige medlemmer. 

• At ejer tilsikrer, at arbejdet udføres forskriftsmæssigt med autoriserede fagentreprenører jævnfør 

gældende danske regler (VVS/EL). 

• Evt. opståede skader på eksisterende bygning og installationer skal straks udbedres af ejer eller af 

ejerforeningen på ejers regning. 

• At ejer tilsikrer, at der foretages fornøden oprydning og rengøring dagligt ved arbejdsdagens 

slutning (hovedtrappe og evt. udearealer). 

• Ombygningsaffald skal køres til en af kommunens pladser for opsamling af affald, ejerforeningens 

containergård må ikke anvendes til byggeaffald! 

• Evt. opstillet arbejdsvogn eller trailer for byggeaffald, må ikke optage en P-plads i længere tid. 

• At den til enhver tid værende ejer hæfter for det udførte arbejde og lovligheden heraf. 
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Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Ringparken 

De oprindelige vedtægter og efterfølgende ændringer (allonge) kan indhentes via tingslysningskontoret 

eller ses hos administrator, via bestyrelsesformanden eller på ejendomskontoret.  

Til orientering gengives de oprindelige vedtægter i et separat dokument med efterfølgende ændringer. 

Dette dokument er bl.a. revideret den 23. januar 2016, hvor der bl.a. er rettet få stavefejl, ændret til 
oprindelige formatering, indsat fodnoter til de § som er ændret og der er indsat nogle få datoer i kursiv 

for at tydeliggøre ændringens ikrafttræden. I det tilfælde hvor der er fejl eller mangler i dokumentet, er 

det de tinglyste dokumenter som er gældende. 

Dokumentet kan downloades fra foreningens hjemmeside www.ringparken-frb.dk. 

http://www.ringparken-frb.dk/
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Gode råd om udluftning 

En undersøgelse af 500 huse foretaget af DTU Byg viser, at næsten seks ud af 10 huse har for ringe et 

luftskifte og dermed et for højt fugtniveau. Dagligdagens almindelige gøremål og din egen sved, 

betyder, at en familie på fire afgiver 10 liter vand om dagen. Vandet skal lukkes ud af din bolig, ellers 

suger vægge og interiør det op med større problemer til følge – fx skimmelsvamp. Børn, der vokser op 
i boliger med høj fugtighed, har øget risiko for at udvikle astma. Derfor skal du begrænse kilden til 

fugt så meget som muligt – dvs. undgå tøjtørring i indendørs opholdsrum samt lufte tilstrækkeligt ud. 

Mål fugtigheden i din bolig ved at bruge et hygrometer: 

• Tjek gerne tre gange om dagen. 

• Luft ud lidt oftere i perioder med megen fugtighed. 

• Luftens fugtighed måles som den relative luftfugtighed (RF). 

• RF på 100 % = dugpunktet hvor vanddampen ændrer form til vanddråber. 

• Når RF er 75 % eller mere ved overfladen af et materiale, trives skimmelsvamp rigtig godt.  

RF under 45 % mindsker du mængden af husstøvmider. Indendørs bør rumluftens relative 

luftfugtighed (RF) maks. ligge mellem 40-45 % om vinteren og ikke mere end 65 % om 

sommeren. 

Dug på indersiden er et tegn på for høj relativ luftfugtighed i boligen. For lidt udluftning og opvarm-

ning – eller bygningsfejl – er typisk årsagen. Eventuelle bygningsfejl skal naturligvis udbedres og 

familiens dårlige indeklimavaner ændres, så luftfugtigheden kommer ned. 

Dug på indersiden af vinduer opstår, når varm, fugtig indeluft bliver afkølet mod de koldere ruder. I 

vinterhalvåret er det svært helt at undgå dug på indersiden af termoruder. 1-2 cm dug er ikke noget 

problem, men ved 3-4 cm skal du gøre noget – og har du 5-10 cm dug, har du også et alvorligt 
problem. Meget dug kan give råd, fugt og svamp, som ødelægger dine trævinduer og giver et rigtigt 

dårligt indeklima, der kan gøre dig og din familie syge. 

Gode indeklima-vaner: 

• Luft ud 3 x 10 min. med gennemtræk – også i regnvejr. 

• Hold varmen på 20 grader i alle rum i vinterhalvåret. 

• Luk døre til badeværelset under badning. Tør op og luft ud efter badet. 

• Læg låg på gryderne og tænd emhætten ved madlavning. 

• Hæng ikke tøj til tørre indendørs. 

• Luft ud både under og efter gulvvask. 

• Sørg for at holde aftræks- og ventilationskanaler frie for skidt. 

Har du lavenergiruder, så isolerer de så godt, at der sjældent kommer dug på indersiden af ruden, 

selvom indeluften er varm og fugtig. Derfor kan du ikke regne med, at ingen dug er tegn på, at luften 

er i orden. Der skal stadig luftes ud jævnligt. 

Tegn på høj luftfugtighed: 

• Mere end 2 cm dug på ruden i længere tid, når det er koldt udenfor. Skuffer og døre binder. 

• Der kommer fugtskjolder på lofter eller vægge. 

• Tapetet bulner og løsner sig fra væggene. 

• Parketstave rejser sig på parketgulvet. 

Dug på rudens yderside i de tidlige morgentimer ser man kun på lavenergiruder, og det er faktisk et 

positivt tegn. De tillader varme at komme ind, mens de holder kulde ude. Samtidig holder energiruder 

på varmen indefra via en metalbelægning, der reflekterer varmen tilbage til rummet. 

Det bedste råd til et godt indeklima er fortsat helt enkelt: Åbn vinduerne og lav gennemtræk i fem-ti 

minutter to til tre gange hver dag året rundt. 
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Brugervejledning for energimåler 

Denne vejledning gælder for Siemens Memotron WHE22. Måleren på deres radiator er en elektronisk 

varmefordelingsmåler, der registrerer den varme, som afgives af radiatoren. Deres varmeforbrug 

beregnes individuelt. Målerne på deres radiatorer registrerer automatisk varmeforbruget fra sidste 

afregningsperiode. Måleren viser radiatorens afgivne varme meget nøjagtigt. Tal på f.eks. 100 eller 
150 er ikke unormale. Disse tal kan ikke sammenlignes med gammeldags målere. 

Virkemåde 

Varmemåleren måler radiatorvarmen på følgende vis: 

• Rumtemperaturen (startføler) 

• Radiatortemperaturen. 

 

Følgende forhold gælder for målerens måling: 

• Måleren starter først, når radiatoren er mere end 25 grader varm. 

• Før måleren begynder at måle varmen på radiatoren, skal radiatoren dog være 3 grader 

varmere end rumtemperaturen. 

• Ved en radiatortemperatur på 30 grader og derover måler måleren uanset rumtemperaturen. 

Hvis radiatoren er under 30 grader varm 

Måleren tæller kun, hvis radiatoren er 3 grader varmere end rumtemperaturen. Dette betyder, at der 

ikke vil blive målt, såfremt de har en anden form for opvarmning end radiatorerne (f.eks. 

varmluftsblæser – denne skal dog placeres således, at radiatorens temperatur ikke overstiger 30 

grader). 
I lejligheder med meget stort solindfald kan følgende dog opstå: Er rumtemperaturen høj i lang tid 

grundet solskin, bliver radiatoren varmet op. Når solen forsvinder, vil luften blive afkølet hurtigere end 

radiatoren. I den situation kan radiatoren således blive 3 grader varmere end luften, og måleren vil 
begynde at måle varmen. Det største problem med hensyn til måling af ekstremt solindfald vil derfor 

opstå i juni, juli og august. Problemet kan dog løses helt ved at sørge for udluftning de dage, hvor der 

er usædvanlig meget solindfald. 

Hvis radiatoren er over 30 grader varm 

Når radiatoren bliver mere end 30 grader varm, måler måleren uanset rumtemperaturen. Dette sker for 

at undgå eventuelt snyd med målingen af varme. 

Aflæsning af energimåler 

De kan selv aflæse energimålerne. Til Deres brug er følgende funktioner vigtige: 

Måler i normal stilling 

00150  Det aktuelle forbrug i indeværende regnskabsår. 

Tryk to gang på knappen over displayet 

d31.12 Målerens automatiske aflæsningsdato vises. 

Tryk 3 gange (fra normalstillingen) 

00145  Sidste års varmeforbrug (eksempel). I linje 2 vises et lille L. 
L 

Tryk 5 gange (fra normalstillingen) 

– 4883 Målernummer (eksempel). Linje 2 viser "2". 
    2 

 
Efter 30 sekunder vender måleren tilbage til normalstillingen.  
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Kontaktliste 

Sker der akutte skader på ejendommen – for eksempel tilstopning af faldstammer eller rørbrud, bør De 

omgående kontakte Belfor Skadeservice på tlf 70 25 52 25, og forsøge at sætte Dem i kontakt med 

ejendomsfunktionærerne eller administrator. Hvis det ikke lader sig gøre, bedes de anvende de 

håndværkere, som er angivet på listen i udhængsskabet i porten ved 124 og på en opslagstavle i 
vaskekælderen i blok 2. Disse håndværkere har døgnvagt og kender ejendommen. Bemærk at 

ejendommen ikke har et Falck abonnement, men anvender håndværkere med 24 timers service. 

Beboeren skal dog være opmærksom på, at det i alle tilfælde vil være for egen regning, indtil det er 

klarlagt, om der er tale om en reparation, der henligger under ejendommens vedligeholdelse. Med 

henblik på at få konstateret hvem der skal betale, er det altså vigtigt, at en af ejendommens vicevært får 
besigtiget stedet og skaden så hurtigt som muligt. 

• Kontor: Vicevært træffes på kontoret med indgang fra kældertrappen 

 i gavlen  på blok 3 mod C. F. Richs Vej under opgang 126. Tlf: 92 15 34 75, 

 kontortid: tirsdag og torsdag kl. 07:30-08:00. 
 Mail: efringparken@tiptop-ejendom.dk 

 

• Administrator: DEAS A/S, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, http://www.deas.dk 

(fra 1/1-2017) Åbent for personlig henvendelse på hverdage kl. 8:00 - 16:00  

 Telefonisk henvendelse på nummer 70 30 20 20 på hverdage kl. 08:00 - 16:00 
 Vore kontaktpersoner er: 

 Ejendomsadministrator Katja Mortensen  

 telefon 39 46 69 52 og mail kmm@deas.dk 
 Kundeansvarlig Tina Skou Hansen  

 telefon 39 46 64 38 og mail tsh@deas.dk  

• Fibernet: Der er fibernet i Ringparken med fiberboks i hver lejlighed, der giver mulighed 

(kabel-tv) for: radio, analogt og digitalt tv, HD kanaler, TV-boks (som bruges til at leje 
(internet) film, der kan evt. optages og der kan tilvælges ekstra kanaler), fiberbredbånd  

 (internet adgang trådløst og via kabel) og der er mulighed for telefoni mm. 

 Fibia: www.fibia.dk (se primært information under "Forening"), 

 http://www.fibia.dk/privat/forening/foreningsprodukter/tv/ (bl.a. tv pakker) og 
 http://www.fibia.dk/privat/kundeservice/kundecenter/driftsinfo/ 

 Hovednummer til Fibia for hjælp og support for beboere: Tlf: 70 29 24 44.  

 kundeservice/salg: mandag kl. 8:00-17:00 og tirsdag-fredag kl. 09:00-16:00 
 teknisk support: hverdage kl. 8:00-21:00 og weekend/helligdage kl. 10:00-16:00 

 Fibia får en del af indholdet leveret i samarbejde med Waoo! (se primært  

 information under "Forening"): www.waoo.dk. 

• Parkerings- DinParkering A/S, Automatikvej 1, 2860 Søborg 
kontrol: Tlf 30 30 64 93, kontakt@dinparkering.dk, https://dinparkering.dk  
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