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Vedtaget på afdelingsmøde d. 2. september 2019 
Afdelingsbestyrelsen 
 

 

Udlejnings regler for garager beliggende kobbervej/Kiselvej. 
 
 

1. Garager kan kun udlejes til lejere i AKB Herlev1 Kobbervej/Kiselvej. 
 

2. Udlejning foregår på en venteliste, ved henvendelse til KAB. 
 

3. Garager kan kun lejes af, lejere af en bil med en totalvægt på højst 3.500 kg. der er 
indregistreret i lejerens navn. Registreringsattesten samt forsikringsattest skal til enhver 
tid kunne fremvises på forlangende af ejendomskontoret eller KAB. 

 
4. Der kan som udgangspunkt kun lejes én garage pr. lejemål.     

Såfremt der forekommer ledige lejemål og ingen står på venteliste eller er opnoteret til 
disse, kan beboerne leje mere end én. 

 
5. Det er ikke muligt at have garage og evt. handicap-plads samtidig.   

 
6. Bytning er tilladt med anden lejer af garage men kun garage mod garage, (ny kontrakt 

skal skrives) og godkendes af KAB. Gælder ved udlejede garager. 
 

7. Det er muligt at blive skrevet op til en anden garage der bliver ledig, (kun hvis man selv 
afgiver en garage). Den der har stået længst på listen kommer i betragtning til den ledige 
garage.  
Man skal skrive sig op på en speciel opnoteringsliste i KAB. 
 

8. Der skal til enhver tid være plads til den registrerede bil i garagen.  
 

9. Motorkøretøjer uden nummerplade må ikke stå i garagen i mere end 3 mdr. 
 

10. Garagen må ikke bruges til opbevaring af campingvogn, trailer og lign. 
 

11. Garagen må ikke benyttes til opbevaring af større ting, møbler etc. 
 

12. Fremleje eller fremlån af garage er ikke tilladt. (lejemål på garage kan opsiges hvis det 
opdages). 

 
13. Ved fraflytning kan lejemål af garager ikke overføres til den nye lejer. Hvis fraflytteren 

står på opnoteringslisten vil den blive slettet. Dette gælder ikke ved bytning af lejligheds 
lejemål på Kobbervej/Kiselvej. 

 
14. Det er ikke tilladt at tilsluttes elvarme, motorvarmer og lignende. Der må ikke tages 

strøm fra udvendige stikkontakter til elvarme m.m. Disse er kun beregnet til kortvarig 
brug f.eks. støvsugning af bil eller småt elværktøj. 


