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NY REGERING – NY BOLIGPOLITIK. 
Regeringsgrundlaget er lagt frem, og 
her er der bl.a. fokus på ”den blande-
de by”, hvor de: ”… ønsker et blandet 
boligmarked, hvor flere kan eje deres 
egen bolig, og hvor der er et blandet 
udbud af ejerboliger, almene boliger, 
andelsboliger og privat udlejning”. 

Dertil fremhæver de blandede byer 
som det, der kan skabe sammen-
hængskraft. Det er jo nærmest som 
taget ud af ABF’s principprogram – 
den blandede by kan ikke eksistere 
uden andelsboligerne, hvad enten 
det er i storbyen, provinsbyen eller 
landsbyen.

Andelsboligerne er den boligform, 
som placerer sig prismæssigt mellem 
leje- og ejerboliger. Det betyder, at 
dem med almindelige indkomster selv 
kan være medejere af deres bolig. 

Andelsboligerne skaber gode ram-
mer for fællesskab, som så mange 
efterlyser i disse tider. Og andelsbo-
ligerne tager ansvar. Derfor vil ABF 
også holde politikerne op på at give 
nye andelshavere og nye andelsbolig-
foreninger bedre finansieringsvilkår.

Jeg glæder mig til, at regeringen går 
i gang med at udforme deres reelle 
boligpolitik, og i ABF stiller vi os 
selvfølgelig til rådighed for de nye 
ministre og Folketing med al den eks-
pertise, vi besidder.

Vi håber også, at den nye regering 
færdiggør arbejdet med at finde de al-
ternativer til den manglende offentlige 
vurdering, vi så længe har ventet på.

For andelsboligen er sammenhæng-
kraften på boligmarkedet og et reelt 
midter-alternativ til de andre boligfor-
mer. Andelsboligen er ofte det første 
møde, unge har med at eje en bolig 
– og muligheden for at komme videre, 
inden de vender tilbage som seniorer. 
Andelsboligen er en del af løsningen!

Hans Erik Lund, Landsformand

" Andelsboligerne skaber 
gode rammer for fælles
skab, som så mange efter
lyser i disse tider."

LEDER

NY REGERING

ANDELS
BOLIGEN ER 
LØS NINGEN
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Daloc Sikkerhedsdør sænker ikke bare lyden af hundegøen udenfor. 
Den stopper også indbrudstyve, brand, røg og mados. Døren har et 
unikt design, der sikrer holdbarhed og sikkerhed i mange, mange år. 
En investering for livet, og for naboskabet.

Læs mere om, hvordan du beskytter hjemmet på daloc.dk

Døren der beskytter 
både dig og dit 
naboskab. 
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Værdiansættelses
metoderne  
er uændrede!
Suspenderede offentlige vurderinger. Lovforslag, som ikke blev 
behandlet, og historier om, at flere overgår til valuarvurderinger. 
Hvad er op og ned, og hvad skal I gøre på generalforsamlingerne?

 Anne Kristensen, juridisk chef i ABF 

DET VAR EGENTLIG FORVENTNINGEN, at en 
ændring af andelsboligforeningsloven skulle 
træde i kraft 1. januar 2023. Det skete dog 
ikke på grund af folketingsvalget. Det lov-
forslag, der var fremsat, ville ændre på to af 
lovens tre værdiansættelsesprincipper, men 
reglerne er sådan, at alle lov- og beslutnings-
forslag, der ikke er færdigbehandlet, når  
der bliver udskrevet valg, bortfalder. Lov-
givningsprocessen genoptages først, hvis  
den nye SVM-regering ønsker, at forslagene 
skal gennemføres, og dermed skal genfrem-
sættes i Folketinget. Derfor er det reelt ikke 
muligt at sige, om lovforslaget om værdi-
ansættelse overhovedet genfremsættes  
– og om det evt. skal ud i en ny hørings-
periode.

Hvad med forårets generalforsamlinger? 
ABF opfordrer til, at foreningerne ser tiden 
an og ikke forhastet ændrer værdiansæt-
telsesmetode. Andelsboligforeningerne må 
fortsætte, som de plejer – altså benytte værdi-
ansættelsesprincipperne i andelsboligfor-
eningsloven, som loven ser ud i dag. Det må 
med andre ord forudsættes, at en indhentet 
valuarvurdering har den samme gyldigheds-
periode, som den hele tiden har haft, og at 
den seneste offentlige vurdering ikke kan 
indekseres.  

VURDERINGSPRINCIPPER

EJENDOMSPRISER

DE TRE VÆRDIANSÆTTELSESPRINCIPPER  
I ANDELSBOLIGFORENINGSLOVENS § 5: 

 
• Anskaffelsessummen er den pris, som foreningen 

betalte ved stiftelsen. 
• En valuarvurdering er den kontante handelsværdi som 

udlejningsejendom. Handelsværdien defineres som 
det beløb, ejendommen vil kunne indbringe ved et salg 
mellem kyndige, ikkeinteresseforbundne parter på det 
åbne marked inden for en rimelig salgsperiode. 

• Den offentlige ejendomsvurdering blev fastsat efter de 
principper, som stod i SKATs vurderingsvejledning. Ind
til 2012 fik andelsboligforeninger en ny vurdering hvert 
andet år. 

• Andelskronen er det tal, du ganger med dit indskud for 
at beregne din andelsværdi. Andelskronen beregnes 
således: andelskrone = (ejendommens værdi + øvrige 
aktiver  foreningens gæld)/oprindelige indskud fra alle 
andels havere. 

Du kan læse om flere begreber i ABF’s juridiske og økonomi
ske ordbog på abfrep.dk.
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VURDERINGSPRINCIPPER

EJENDOMSPRISER

Andelsværdiberegning kan være et kom-
plekst emne. Derfor får du her en uddyb-
ning af de vigtigste overvejelser forud for 
forårets generalforsamlinger.   

 
Tre valg til prisberegning 
Når andelshaverne på den årlige gene-
ralforsamling skal vedtage andelskronen, 
tager foreningen også stilling til, hvordan 
ejendommen bliver værdiansat. Der er 
nemlig tre muligheder i loven.  

Som andelsboligforeningsloven ser ud 
i dag, kan andelsboligforeninger bruge a) 
anskaffelsessummen, b) en valuarvurde-
ring eller c) den seneste offentlige ejen-
domsvurdering, når andelskronen skal 
fastsættes.  

Mange foreninger har tålmodigt ventet 
på, at der skulle komme en ny offentlig 
vurdering af foreningens ejendom. Da der 
senest blev fastsat en offentlig vurdering i 
2012, er der ikke sket nogen prisudvikling 
ved brug af dette princip i de seneste ti 
år. Det stod dog klart, at der ikke kommer 
flere offentlige ejendomsvurderinger til 
andelsboligforeningerne, da en ny ejen-
domsvurderingslov blev vedtaget af Folke-
tinget i februar 2021. Selvom foreningerne 
ikke får en ny offentlig vurdering, kan den 
seneste stadig benyttes i andelsværdibe-
regningen. 

Vil du vide mere? 
Du kan læse mere om andelsværdibe-
regningen og ejendommens værdi i 
ABF-håndbogen, kapitel D, og på  
www.abf-rep.dk. 

ABF’s medlemsrådgivning afholder 
gratis webinarer om andelsværdiberegnin-
gen flere gange om året, ligesom emnet vil 
blive taget op på andelsboligdagene i Vejle 
den 28. januar og i Viborg den 29. januar 
2023. 

Tilmelding til både webinarer og andels-
boligdage sker på abf-rep.dk.

Alternativer til den offentlige vurdering 

Efter ejendomsvurderingslovens vedtagelse 
blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle se 
på alternativer til den offentlige vurdering som 
værdiansættelsesprincip. ABF havde en plads 
i arbejdsgruppen, som aflagde sin rapport med 
anbefalinger til politikerne i december 2021. An
befalingerne resulterede i et lovforslag, der kom 
i høring hen over sommeren, og den 5. oktober 
2022 blev lovforslaget fremsat i Folketinget – 
men da statsministeren samtidig udskrev valg, 
bortfaldt det uden behandling. Lovforslaget skal 
derfor genfremsættes, når Danmark har fået en 
ny regering, hvis det skal vedtages. 

Lovforslagets indhold

Med lovforslaget fra efteråret 2022 havde poli
tikerne lagt op til en ændring i to af andelsbolig
foreningslovens tre værdiansættelsesprincipper. 
For det første, at en valuarvurdering skal kunne 
bruges i op til tre år i træk, hvor man i dag skal 
indhente en ny valuarvurdering hvert år. For det 
andet, at det skal være tilladt at indeksere den 
offentlige vurdering med nettoprisindekset. 
Formålet med lovforslaget var, at andelsboligfor
eninger stadig skulle have mulighed for en pris
udvikling på ejendommens værdi uden at skulle 
have udgiften til en valuar hvert eneste år. Det 
var den mulighed, man havde med den offentlige 
vurdering, dengang der kom en ny hvert andet år.  

Lovforslaget ændrer i øvrigt ikke på § 5, stk. 3 i 
andelsboligforeningsloven, og der bliver derfor 
ikke ændret på reglerne for fastfrysning af valu
arvurderinger. 

Der var bred politisk opbakning i det ”gamle” 
Folketing til lovforslaget, så ABF vil holde de nye 
politikere i Folketinget op på, at lovforslaget vil 
blive genfremsat.



Trygt samarbejde 
om renovering af  
jeres ejendom
Gaihede er specialister i rådgivning af andelsbolig-
foreninger. Højeste prioritet er beboersamarbejde 
før, under og efter projektet. Det handler om at 
træffe fornuftige beslutninger, effektiv planlægning 
og styring af udvalgte byggefirmaer. Resultatet er 
sikker udførelse i høj kvalitet. Det har vi gjort i over 
to årtier inden for alle renoverings- og byggeopgaver.

 Tag, facade, vinduer, altaner
 El, vand, varme, VVS
 Energirenovering, miljø
 Kloak, fugt, dræn
 Udeområder, LAR, klimasikring
 Vedligeholdelsesplaner

Kontakt os for et uforpligtende tilbud:  
Tlf.:70 22 11 41 eller info@gaihede.dk

 Ring 70 22 11 41  Skriv info@gaihede.dk   Læs www.gaihede.dk

JERES EJENDOM 
Vores ansvar!

[[

Ring til os for et uforpligtende finansieringstjek  
eller rådgivning om nyt lån.

Andelsboligforeningen kan kontakte Realkredit Danmarks 
lokale Andelsbolig-specialister på 4514 0100.
Vi kan skræddersy en individuel løsning til jer, bl.a. kan 
FlexLife® med 30 års afdragsfrihed være en mulighed.
 
Er du privat andelshaver, kan du kontakte Danske Banks 
privatrådgivere på 7015 1516, som er klar til at rådgive dig.

Kan jeres  
finansiering 
optimeres?



Med en KeepFocus Boligpakke håndterer vi jeres el-, vand og varmefor-

brugsmåling og leverer præcise fordelingsregnskaber digitalt. 

Finansiering kan ske uden udbetaling og med et fast abonnement de næste 

10 år – inklusive fuld service og alle reparationer. 

I er sikret pålidelig, timebaseret fjernaflæsning i en transparent aftale, 

hvor I ikke skal bekymre jer om fremtidige uforudsete udgifter.  

keepfocus.dk / 7020 1999 / salg@keepfocus.dk

Vil I have bekymringsfri forbrugsmåling 
og fordelingsregnskaber i 10 år?

KeepFocus Boligpakke: 

•    Komplet montering af kvalitetsmålere 

•    Præcise fordelingsregnskaber 

•    Brugervenlig mobil-app til beboere

•    Online software der visualiserer 

     forbrug og indeklima time for time

•    Fuld service

PRØV VORES 

TILBUDSPORTAL

tilbud.keepfocus.dk

KeepFocus_Annonce_ABF_01_2023_EnergyHome_vs5.indd   1KeepFocus_Annonce_ABF_01_2023_EnergyHome_vs5.indd   1 30-11-2022   13:35:5130-11-2022   13:35:51

Vi er boligforeningernes bank
I Arbejdernes Landsbank får du en didkeret, kompetent 
og proaktiv rådgivning målrettet din boligforening. Vores 
rådgivning tager altid udgangspunkt i den enkelte for-
enings ønsker under hensyntagen til de særlige vilkår og 
regler, der er gældende for netop jeres forening.

Derudover får du:
• Årlige møder med fokus på din forenings ønsker 

og planer.
• Vi deltager på bestyrelsesmøder og generalforsam-

linger.
• Attraktive vilkår til din forening og beboerne.

Vil du vide mere?
Kontakt os på tlf. 38 48 30 14 eller abc@al-bank.dk.

Boligforeningscenter |  Mimersgade 49   |  2200 København N

VALUARVURDERING
*  

Dagsværdivurdering
*

Vurdering af forbedringer
*

Ring for tilbud!
          

Peter Sand
Ejendomsmægler MDE

Diplomvaluar
Tlf.: 40 44 46 42 / 21 35 15 60

peter.dr.sandt@gmail.com

Erik Jacobsen
Valuar, Ejendomsmægler MDE
Tlf.: 32 55 59 00 / 20 94 75 02

ej@valuarvurderinger.dk
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POLITIK

ABF' PRINCIPPROGRAM

BÆREDYGTIGHED 
ER VIGTIGT FOR 
ANDELSHAVERE

Bæredygtighed er mere end bare 
energibesparelser – og det får stor 

betydning for andelsboligforeningerne 
fremover. Netop derfor er det en central 

del af ABF’s nye principprogram.

ANDELSBOLIGFORENINGERNE er blandt de bo-
ligformer, der er bedst til at prioritere renove-
ringer, hvor de grønne løsninger er i højsædet, 
så foreningerne både sparer energi og hjælper 
klimaet. Det er blandt andet også derfor, at 
bæredygtige andelsboliger er blevet et helt 
tema i ABF’s nye principprogram, som sætter 
retningen for det politiske arbejde.

Men bæredygtighed er meget mere end reno-
veringer, miljø og klima. Bæredygtigheden har 
også et socialt aspekt med fokus på ansvarlig-
hed. Det betyder, at der blandt andet fokuseres 
på, at andelsboligforeningerne skal bidrage til 
deres lokalsamfund. Det er ikke kun økonomi, 
der vejer tungest, når man renoverer eller ved-
ligeholder – det kan sagtens være en prioritet 
at støtte lokale firmaer. Og det skal også være 
muligt for foreningerne at hjælpe dem, der har 
det svært – eksempelvis ved at give plads til 
udsatte på ventelisten. 

Alle tiltag tæller
Bæredygtighed kan således være alle de ting, 
der har betydning for det omgivende samfund. 
Det kan også være små ting, der bringer glæde 
i hverdagen – som flot renoverede ornamenter 
eller et fint blomsterbed. Det kan også være 
større ting – som udskiftning af gasfyr eller 
opsætning af solceller.

Man må dog aldrig gå på kompromis med, 
hvordan andelsboligforeningen drives. I begre-
bet bæredygtighed ligger også, at man har en 
solid og robust forening, som er attraktiv for 
både kommende og nuværende andelshavere. 
Her ser vi fx, at mange foreninger er gode til at 
prioritere de mere sikre og stabile lån.

Når bæredygtighed prioriteres i foreninger-
ne, kan ABF også fokusere på bedre tilbud og 
muligheder, der peger i den retning. ABF kan 
lave aftaler om både energi, miljø og sociale 
tiltag, som alle ABF-foreninger kan få gavn af, 
hvis de vil. Også fordi bæredygtighedstanken 
lægger op til samarbejder. 

Det betyder, at vi med medlemmernes op-
bakning kan være med og vise, at andelsbolig-
sektoren er en vigtig del af løsningen, når bæ-
redygtighed i de kommende år kommer højere 
og højere op på den politiske dagsorden.

I de kommende numre sætter vi spot på de 
fire temaer, som udgør ABF’s nye princippro-
gram. Ud over bæredygtige andelsboliger er 
det andelsboligernes tilknytning til andelstan-
ken, andelsboligformens identitet og andelsbo-
ligernes rolle i samfundet. 

Læs mere på:
www.abf-rep.dk > Politik

 MICHAEL THØNNINGS

Klimainvesteringer

http://www.abf-rep.dk
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TRYGHED FOR  
MEDLEMMERNE

ABF’s Andelsboligdage sparker det nye 
år i gang med fokus på pengepungen i 

en krisetid.
 LISE CLEMMENSEN    PALLE SKOV OG ABF

ANDELSBOLIGDAGE 2023

FORENINGENS LIVLINE

”DET ER EN KOLD TID, som vi lever i, alle 
går rundt og fryser.” Sådan startede Anker 
Jørgensen sin nytårstale 1. januar 1977 med 
reference til Gasolins berømte sang, som blev 
skrevet i en tid med energikrise, høj inflation 
og militær oprustning. 

Nu skriver vi 2023 i kalenderen. Boblerne er 
drukket, kransekagen er spist, og forude ven-
ter et nyt og uforudsigeligt år. Det er endnu en 
gang en kold tid, både når vi snakker ver-
densfred, samfundsøkonomi og energipriser. 
Derfor kommer ABF’s Andelsboligdage, den 
28. januar i Vejle og den 29. januar i Viborg, 
til at stå i tryghedens tegn. Vi sætter fokus på, 
hvordan I ude i foreningerne kan navigere i en 
usikker tid med en sikker hånd på rattet.

Sæt tæring efter næring
Har foreningen penge på kistebunden til den 
løbende drift og uforudsete udgifter? Eller er 
det en god idé at gå alle sine udgifter efter i 

sømmene? Måske er der penge at spare på fx 
forsikringer eller administration. Med andre 
ord er omkostningsbevidsthed et rigtigt godt 
sted at starte, hvis man skal trimme forenin-
gens økonomi uden at gå på kompromis med 
de faste udgifter, som får foreningen til at løbe 
rundt i dagligdagen. På Andelsboligdagene 
kan I få tips og gode råd til, hvad I skal være 
opmærksomme på, hvis I vil konkurrenceud-
sætte jeres aftaler.

De lavthængende frugter
Ét er trimning af driftsudgifterne, noget andet 
er nye projekter. Her kan foreningen med 
fordel tjekke op med kommunen, om der er 
puljer eller fonde, som man kan søge midler 
hos til nye og mindre projekter. Fundrai-
sing bliver nemlig mere og mere populært i 
mange foreninger. Det kunne I læse mere om 
i ABFnyts septemberudgave. I kan også være 
med. Fundraising er nemlig på programmet på 
dette års Andelsboligdage, når vi dykker ned 
i processer og ser på, hvordan I bedst kan tage 
livtag med jeres ansøgninger. 

Undervejs har vi også inviteret Sparenergi.dk 
til at give deres bud på fremtidens energikilder, 
som I kan tage med hjem til videre drøftelse i 
foreningerne. 

ABF’s Andels
boligdage træk
ker fulde huse 
med et varieret 
program, som 
både tilbyder 
foredrag, poli
tiske nyheder 
og udstillerom
råde.



ANDELSBOLIGDAGE 2023

FORENINGENS LIVLINE

SEPTEMBER 2022   |   ABFNYT   11

PROGRAM DEN 28. JANUAR I VEJLE  
OG DEN 29. JANUAR I VIBORG:

Kl. 10.30-11.00: Mød udstillerne

Kl. 11.00-11.10: Velkomst v/Jan Hansen, direktør for ABF

Kl. 11.10-11.30:  Hvor tit konkurrenceudsætter I foreningens udgifter? v/ABF’s 
medlemsrådgivning

  Foreningen har udgifter til forsikring, ejendomsservice, revi-
sion, administration etc., men hvad kan I egentlig forvente af 
jeres samarbejdspartnere, har I de rette tilbud?

Kl. 11.30-12.00: Præsentation af udstillere
  Udstillerne får ordet, hvor de kort præsenterer deres firmaer 

og fortæller om, hvad de kan tilbyde andelsboligforeninger.

Kl. 12.00-13.00: Frokostpause og mød udstillerne 

Kl. 13.00-13.25:  Hvem er foreningens fundraiser? v/ABF’s medlemsrådgivning 
og Svend Erik Laustsen fra A/B Skovparken, som fortæller om 
deres proces med at søge midler til etablering af ladestandere. 

Kl. 13.25-14.00:  Hvad er foreningens muligheder for at skifte varmekilde? v/
Sparenergi.dk

  Hvilke energiløsninger er der for andelsboligforeninger, og 
hvad er status på energiområdet?

Kl. 14.00-14.45: Kaffepause og mød udstillerne 

Kl. 14.45-15.15:  Værdiansættelse af foreningens ejendom v/ABF’s medlemsråd-
givning 

  Anskaffelsessum, offentlig vurdering eller valuarvurdering – 
og måske en kommende nettoprisindeksering? Der er flere 
forhold, som bør overvejes, når bestyrelsen får regnskabsud-
kastet fra revisor. 

Kl. 15.15-15.45:  Det politiske hjørne v/Jan Hansen, direktør for ABF
  Få indblik i de aktuelle politiske sager på andelsboligmarkedet, 

og som ABF er involveret i. 

Kl. 15.45-16.00: Tak for i dag. 

FÅ EN SNAK MED UDSTILLERNE
På ABF’s Andelsboligdage kan du også møde en lang række virksomheder med 
speciale inden for andelsboligsektoren. Nedenfor er et udpluk af de virksomhe-
der, som du kan gå i dialog med.

Udstillere:
• OBH ingeniørservice A/S – Energimærkning
• DK TV A/S – Ladestandere (begge dage)
• Factum2 – Rådgivere/ingeniører 
• KEEPFOCUS – Forbrugsmålere (begge dage)
• Danske Bank/Realkredit Danmark– Realkredit & Bank
• Proline Danmark – Faldstammer og ventilation
• GP-Entreprise ApS – Kloak og strømpeforing (begge dage)
• Nordea – Bank (begge dage)
• Nærvarme Danmark A/S – Varmepumper (begge dage)
• Arbejdernes Landsbank – Bank
• Ista – Vand- og varmeafregning
• Twentyfour – Foreningshjemmesider (begge dage)
• Waitly – Digitalt ventelistesystem (begge dage)
• Idealcombi - Vinduer og døre (begge dage)
• Oras Armatur - Armaturer (Vejle)
• Klimadan - Varmepumper (Vejle)
• Recover- Skadeservice (Vejle)
• Momeni Advokater - advokat og administration (begge dage)

TILMELDING 
ABF’s Andelsboligdage er gratis, men kræver tilmelding. Ikke-medlemmer er 
også velkomne.
Tilmeld jer via abf-rep.dk, abf@abf-rep.dk eller på tlf. 33 86 28 30. 

Mødet mellem bestyrelser og udstil
lere skaber grobund for ny informa
tion og viden, som deltagerne kan 
tage med hjem til foreningerne. 

Andelshaverne kommer langvejsfra.  
Der er derfor sandwich, kage, kaffe  
og kolde drikke til at holde koncentra
tionen i top.



Poul Erik Jørgensen, formand for 
Andelsboligforeningen Falkoner Allé 
45/ Roarsvej 1, læste i andelsbo-
ligbladet om firmaet Drytech, som 
havde en løsning på fugtproblemer.

Han måtte en tur på internettet for 
at finde ud af mere om metoden 
og kunne da konstatere, at de i 
Tyskland havde 20-30 års gode 
erfaringer med løsningen, som går 
ud på slippe af med fugt i væggen 
ved at vand bliver trukket væk fra 
muren ved hjælp af en strømførende 
ledning i væggen og  ved hjælp af et 
negativt ladet spyd, som placeres i 
jorden omkring ejendommen – en 
metode der kaldes elektroosmose.

– Jeg spekulerede på, om der så at 
sige kunne være tale om hokus-po-
kus, eller om det virkelig kunne 
være rigtigt, at man kunne løse 
problemet på den måde og om der 
var andre i Danmark, der havde 
gjort det samme. Men jeg blev 
overbevist af de gode erfaringer 
fra Tyskland og ved at tale med 
Drytech som ikke var i tvivl om, at vi 
her i foreningen ville blive glade for 
deres løsning.

Undgik gravearbejde
– Den almindelige fremgangsmåde 
for at slippe af med fugt i en kælder 
går ud på at grave jorden op udenfor 
og så isolere, men det ville blandt 
andet give et problem, fordi der er et 
udhæng med et udstillingsvindue, 
der hviler på en ikke funderet træ-
konstruktion, som vi var bange for 

ville falde ned, hvis der blev gravet. 
Og at få gravet op og isoleret ville 
koste en kvart million kroner, hvilket 
vi selvfølgelig heller ikke var vilde 
med. Desuden ville understøttelse 
af udhænget have gjort det endnu 
dyrere. Her viste det sig så, at vi 
kunne få en løsning, der kun ville 
koste os omkring 150.000 kroner, 
inklusive moms. Den løsning faldt vi 
for, og vi var lettede over, at det ikke 
ville blive nødvendigt at døje med 
gravearbejde, fortæller Poul Erik 
Jørgensen.

Niels Olsen, afdelingsleder i Drytech, 
fortæller, at firmaet altid lige skal 
klare den udfordring det er at 
skulle overbevise folk om, at der 
ikke er tale om hokus-pokus, fordi 
teknikken endnu ikke er almindeligt 
kendt. Men arbejdet blev udført i 
begyndelsen af 2020, og det var 
tydeligt efter et halvt år, at metoden, 
kaldet Drymat System, virkede, som 
den skulle: – Fugten var reduceret 
med 44 % på seks måneder. Her 
skal man dog huske på, at der 
ikke er to huse, som opfører sig 
ens. Men vi har 9 års erfaring med 
vores metode, og den er særdeles 
konkurrencedygtig i forhold til andre 
løsninger både på grund af prisen, 
men også fordi at den er betydeligt 
grønnere end andre løsninger, da vi 
ikke bruger fossile brændstoffer. Vi 
skal bare fræse en rille i væggen til 
en ledning i stedet for, at gravema-
skiner skal larme og forurene, og 
det undgås, at jord skal deponeres, 
forklarer Niels Olsen.

Garanti på arbejdet
Processen med at udføre arbejdet 
gik ganske uden problemer, og 
formand Poul Erik Jørgensen er helt 
og aldeles tilfreds. – Vi følte os godt 
behandlet under udførelsen, og det 
var rart, at der ikke skulle udføres 
noget arbejde udenfor. I det hele 
taget var der ikke noget besvær og 
ikke ret megen rengøring. Vi skulle 
bare rydde væggene i kælderen, 
så de kunne komme til at arbejde, 
og det hele tog kun en enkelt uge i 
modsætning til, at en anden løsning 
inklusive gravearbejde ville have 
taget en måned, fortæller han, 
og tilføjer, at nu er der ingen fugt 
tilbage overhovedet. Desuden er 
der garanti på arbejdet.

– Vi giver en garanti på fem år 
på den boks, som skal hænge på 
væggen, og en garanti på tyve år 
på titaniumelektroderne i væggen, 
siger Niels Olsen, som tilføjer, at 
firmaet kommer og tjekker, om alt 
er som det skal være efter otte 
måneder. Herefter vender firmaet 
tilbage igen, og de slipper ikke 
kunden, før end det kan konstate-
res, at væggen er helt tør. – På den 
måde sikrer vi os, at vores kunder 
kan føle sig 100 % trygge, tilføjer 
Niels Olsen.

HVORDAN FUNGERER DRYMAT SYSTEM?
Drymat System fjerner fugt ved hjælp af elektroosmose. Kort forkla-
ret går det ud på, at der installeres en strømførende ledning, nogle 
elektroder og en lille boks, i den fugtramte kælder. Boksen sender 
elektroniske impulser ind i det fugtige murværk, så vandet i væggene 
bliver positivt ladet. Dette vand bliver trukket væk fra muren ved 
hjælp af et negativt ladet spyd, der er placeret i jorden omkring 
ejendommen. Med Drymat System får du installeret en løsning mod 
fugt i kælderen, der ikke forurener, virker helt uden kemi, og som 
reducerer dit varmeforbrug. Alt sammen til fordel for både dig og 
miljøet. Boksen udsender mellem 6 og 15 volt. Månedligt forbrug er 
under 10 kr. pr. mdr.
Læs mere på www.drytech.dk

HVEM ER DRYTECH?
Drytech er startet i 2012 af Niels Olsen, og siden overtaget af Gul-
dager A/S. Guldager er førende inden for vandbehandling og korrosi-
onsbeskyttelse og beskæftiger ca. 100 personer Worldwide.

ALVORLIGT FUGTPROBLEM 
KLARET HELT UDEN HOKUS-POKUS

ANDELSBOLIGFORENING PÅ FREDERIKSBERG HAVDE PROBLEMER MED AT VÆGGEN UD TIL GADEN 
I KÆLDEREN VAR VÅD SÅ MALINGEN SKALLEDE AF OG PUDS FALDT NED. PROBLEMET BLEV LØST EFTER 

AT BESTYRELSEN KONTAKTEDE FIRMAET DRYTECH, SOM TILBYDER EN GRØN OG BILLIG LØSNING.

FØR

EFTER

ANNONCE
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Poul Erik Jørgensen, formand for 
Andelsboligforeningen Falkoner Allé 
45/ Roarsvej 1, læste i andelsbo-
ligbladet om firmaet Drytech, som 
havde en løsning på fugtproblemer.

Han måtte en tur på internettet for 
at finde ud af mere om metoden 
og kunne da konstatere, at de i 
Tyskland havde 20-30 års gode 
erfaringer med løsningen, som går 
ud på slippe af med fugt i væggen 
ved at vand bliver trukket væk fra 
muren ved hjælp af en strømførende 
ledning i væggen og  ved hjælp af et 
negativt ladet spyd, som placeres i 
jorden omkring ejendommen – en 
metode der kaldes elektroosmose.

– Jeg spekulerede på, om der så at 
sige kunne være tale om hokus-po-
kus, eller om det virkelig kunne 
være rigtigt, at man kunne løse 
problemet på den måde og om der 
var andre i Danmark, der havde 
gjort det samme. Men jeg blev 
overbevist af de gode erfaringer 
fra Tyskland og ved at tale med 
Drytech som ikke var i tvivl om, at vi 
her i foreningen ville blive glade for 
deres løsning.

Undgik gravearbejde
– Den almindelige fremgangsmåde 
for at slippe af med fugt i en kælder 
går ud på at grave jorden op udenfor 
og så isolere, men det ville blandt 
andet give et problem, fordi der er et 
udhæng med et udstillingsvindue, 
der hviler på en ikke funderet træ-
konstruktion, som vi var bange for 

ville falde ned, hvis der blev gravet. 
Og at få gravet op og isoleret ville 
koste en kvart million kroner, hvilket 
vi selvfølgelig heller ikke var vilde 
med. Desuden ville understøttelse 
af udhænget have gjort det endnu 
dyrere. Her viste det sig så, at vi 
kunne få en løsning, der kun ville 
koste os omkring 150.000 kroner, 
inklusive moms. Den løsning faldt vi 
for, og vi var lettede over, at det ikke 
ville blive nødvendigt at døje med 
gravearbejde, fortæller Poul Erik 
Jørgensen.

Niels Olsen, afdelingsleder i Drytech, 
fortæller, at firmaet altid lige skal 
klare den udfordring det er at 
skulle overbevise folk om, at der 
ikke er tale om hokus-pokus, fordi 
teknikken endnu ikke er almindeligt 
kendt. Men arbejdet blev udført i 
begyndelsen af 2020, og det var 
tydeligt efter et halvt år, at metoden, 
kaldet Drymat System, virkede, som 
den skulle: – Fugten var reduceret 
med 44 % på seks måneder. Her 
skal man dog huske på, at der 
ikke er to huse, som opfører sig 
ens. Men vi har 9 års erfaring med 
vores metode, og den er særdeles 
konkurrencedygtig i forhold til andre 
løsninger både på grund af prisen, 
men også fordi at den er betydeligt 
grønnere end andre løsninger, da vi 
ikke bruger fossile brændstoffer. Vi 
skal bare fræse en rille i væggen til 
en ledning i stedet for, at gravema-
skiner skal larme og forurene, og 
det undgås, at jord skal deponeres, 
forklarer Niels Olsen.

Garanti på arbejdet
Processen med at udføre arbejdet 
gik ganske uden problemer, og 
formand Poul Erik Jørgensen er helt 
og aldeles tilfreds. – Vi følte os godt 
behandlet under udførelsen, og det 
var rart, at der ikke skulle udføres 
noget arbejde udenfor. I det hele 
taget var der ikke noget besvær og 
ikke ret megen rengøring. Vi skulle 
bare rydde væggene i kælderen, 
så de kunne komme til at arbejde, 
og det hele tog kun en enkelt uge i 
modsætning til, at en anden løsning 
inklusive gravearbejde ville have 
taget en måned, fortæller han, 
og tilføjer, at nu er der ingen fugt 
tilbage overhovedet. Desuden er 
der garanti på arbejdet.

– Vi giver en garanti på fem år 
på den boks, som skal hænge på 
væggen, og en garanti på tyve år 
på titaniumelektroderne i væggen, 
siger Niels Olsen, som tilføjer, at 
firmaet kommer og tjekker, om alt 
er som det skal være efter otte 
måneder. Herefter vender firmaet 
tilbage igen, og de slipper ikke 
kunden, før end det kan konstate-
res, at væggen er helt tør. – På den 
måde sikrer vi os, at vores kunder 
kan føle sig 100 % trygge, tilføjer 
Niels Olsen.

HVORDAN FUNGERER DRYMAT SYSTEM?
Drymat System fjerner fugt ved hjælp af elektroosmose. Kort forkla-
ret går det ud på, at der installeres en strømførende ledning, nogle 
elektroder og en lille boks, i den fugtramte kælder. Boksen sender 
elektroniske impulser ind i det fugtige murværk, så vandet i væggene 
bliver positivt ladet. Dette vand bliver trukket væk fra muren ved 
hjælp af et negativt ladet spyd, der er placeret i jorden omkring 
ejendommen. Med Drymat System får du installeret en løsning mod 
fugt i kælderen, der ikke forurener, virker helt uden kemi, og som 
reducerer dit varmeforbrug. Alt sammen til fordel for både dig og 
miljøet. Boksen udsender mellem 6 og 15 volt. Månedligt forbrug er 
under 10 kr. pr. mdr.
Læs mere på www.drytech.dk

HVEM ER DRYTECH?
Drytech er startet i 2012 af Niels Olsen, og siden overtaget af Gul-
dager A/S. Guldager er førende inden for vandbehandling og korrosi-
onsbeskyttelse og beskæftiger ca. 100 personer Worldwide.

ALVORLIGT FUGTPROBLEM 
KLARET HELT UDEN HOKUS-POKUS

ANDELSBOLIGFORENING PÅ FREDERIKSBERG HAVDE PROBLEMER MED AT VÆGGEN UD TIL GADEN 
I KÆLDEREN VAR VÅD SÅ MALINGEN SKALLEDE AF OG PUDS FALDT NED. PROBLEMET BLEV LØST EFTER 

AT BESTYRELSEN KONTAKTEDE FIRMAET DRYTECH, SOM TILBYDER EN GRØN OG BILLIG LØSNING.

FØR

EFTER

MEDLEMSFORDELE

DIGITALE LØSNINGER

Få en skræddersyet  
foreningshjemmeside 

Synliggør din andelsbolig
forening med en hjemme
sideløsning hos ABF.  
Løsningen er udviklet i sam
arbejde med Twentyfour.

ABF HAR UDVIKLET en simpel hjemmeside-
skabelon, som er skræddersyet specifikt til 
andelsboligforeninger, i samarbejde med 
Twentyfour. 

Vi har sørget for alt det tekniske, så I skal 
kun tænke på indholdet – som I i øvrigt kan 
indsende i opstartsfasen, og som vi sørger for 
bliver indsat på jeres hjemmeside.

Dét kan I med en foreningshjemmeside
Med en hjemmeside kan I præsentere jeres an-
delsboligforening, uploade de seneste refera-
ter fra generalforsamlinger og meddelelser fra 
bestyrelsen og oprette ventelister. I kan også 
uploade begivenheder og billeder til et akti-
vitets- og gallerimodul og gøre det nemt for 
andelshaverne at booke fælleshus, vaskema-
skiner osv. via en booking- og kalenderfunk-
tion. Desuden er der mulighed for at udsende 
mødeindkaldelser og bilag til fx generalfor-
samlingen på e-mail og SMS til andelshaverne 
via et nyheds- og beskedsystem.

Foreningshjemmesiden kan både fungere 
som et visitkort til potentielle købere og et 
værktøj til intern kommunikation i forenin-
gen.

Gratis support hos ABF
Foreningshjemmesidesystemet er enkelt at 
bruge og kræver ikke, at I har kendskab til 
kodning eller er IT-eksperter. Skulle I komme 
i tvivl undervejs i forhold til, hvordan man 
håndterer hjemmesiden, har ABF lavet flere 
manualer, der kan findes online. Alle manua-
ler forklarer kort og letforståeligt, hvordan de 
enkelte moduler fungerer.

Derudover afholder ABF og Twentyfour 
kurser i systemet, efter behov. ABF yder gratis 
support til medlemmer på telefon og e-mail. 
Her kan I stille specifikke spørgsmål til jeres 
hjemmeside og få hjælp til, hvordan I bruger 
systemet. I ABF siger vi, at hvis du kan bruge 
Word, så kan du også uploade indhold på 
jeres foreningshjemmeside. 

Twentyfour deltager på ABF’s Andelsboligdage den 28. og 29. januar, hvor du kan få en introduktion til 
foreningshjemmesider.
Kontakt ABF på 33 86 28 30 eller foreningshjemmeside@abfrep.dk for spørgsmål og support.
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FINANSIERING

ENERGIKILDER

ABF KÆMPER FOR  
STATSGARANTEREDE LÅN

DER ER BLEVET LYTTET til 
ABF, så andelsboligforenin-
ger også er med blandt dem, 
der kan få mulighed for at 

få et statsgaranteret lån, hvis 
de vil udskifte deres gas- eller 

oliefyr med en varmepumpe. Der 
skal dog arbejdes med de krav, der 

stilles.

– Vi er meget positive over for, at der er et 
politisk ønske om at give statsgaranterede 
lån til andelsboligforeninger, der vil udskifte 
deres olie- eller gasfyr. Det er dog vores opfat-
telse, at det ikke vil hjælpe særlig mange på 
grund af de krav, man stiller, siger Jan Han-
sen, direktør i ABF.

ABF har således skrevet et høringssvar, der 
lægger op til, at man ser på kravene i forhold 
til at få de statsgaranterede lån, netop fordi 
det er en reel problematik, som flere andelsbo-
ligforeninger kæmper med.

Problematisk belåningsgrad
Det gælder eksempelvis A/B Færgegaarden, 
som du kunne læse om i ABFnyt i maj 2022.

Foreningen ville gerne udskifte deres gasfyr 
med varmepumper, men selvom deres ejen-
domsværdi var 12 millioner kroner, opgjort 
som anskaffelsessummen, og de kun havde 
lån for syv millioner kroner, ville realkredit-
instituttet ikke låne dem pengene til udskift-
ningen.

Kreditforeningen vurderede nemlig an-
delsboligforeningens værdi så lavt, at deres 
belåningsgrad ramte 80 procent.

Netop sådan en afvisning skulle jo kunne 
betyde, at Færgegaarden kunne søge om et 
lån med statsgaranti. Problemet er bare, at 
lovteksten lægger op til, at de statsgaranterede 
lån skal ligge inden for 80 procent af værdien 
– og at værdien netop fastsættes af kreditgive-
ren – frem for at forholde sig til den opgjorte 
andelsværdi.

– Derfor er det også ABF’s vurdering, at A/B 
Færgegaarden og andelsboligforeninger i sam-
me situation ikke hjælpes med den foreslåede 
lov, netop fordi der stilles krav om, at lånet 
skal ligge inden for 80 procent af ejendoms-
værdien, som den er fastsat af kreditgiver, 
lyder det fra Jan Hansen.

Der er dog også andre problematikker ved 
låneordningen, blandt andet en meget kort 
tilbagebetalingstid. Dertil er den kun gælden-
de i landdistrikter i de områder, hvor der ikke 
er udsigt til fjernvarme.

ABF arbejder derfor på at gøre, hvad vi kan 
for at påvirke mulighederne, så A/B Færge-
gaarden og andre i en lignende situation kan 
få hjælp.

En af de ting er blandt andet at gøre op-
mærksom på problematikkerne i vores hø-
ringssvar, som kan læses herunder. 

Læs høringssvar på:
www.abf-rep.dk

Ellen Vagnsø 
er formand for 
A/B Færge
gaarden, som 
ikke kan låne 
penge af deres 
realkredit
institut til 
varmepumper. 

Andelsboligforeninger på landet får mulighed for at få 
statsgaranterede lån, hvis de vil udskifte gasfyr med  
varmepumper. ABF mener, at kravene er alt for stramme.

 MICHAEL THØNNINGS     PALLE SKOV

https://www.abf-rep.dk/nyheder/nyheder/2022/forening-kan-ikke-fa-finansieret-varmepumper/
http://www.abf-rep.dk


Vil I drive jeres ejendom 
med åbne øjne?

factum2 har afdelinger i hele landet med uvildige bygnings-
sagkyndige og certificerede energikonsulenter.

Vi deltager gerne på jeres kommende bestyrelsesmøde eller 
generalforsamling med et gratis oplæg på ca. 20 minutter.

factum2 kan give jer byggeteknisk indsigt i form af:

• Drift & vedligeholdelsesplan

• Uvildig byggeteknisk rådgivning

• Vurderingsrapport/flyttesyn

• Energimærke

• Indeklimaanalyse

• Energitjek

Telefon: 70 25 57 57       ·       Mail: info@factum2.dk       ·       Læs mere: www.factum2.dk

- mere end en virksomhed

- mere end en virksomhed

Balco’s glasinddækkede systemer 

giver økonomiske fordele ved at 

sænke jeres energiforbrug og 

fremtidige vedligeholdelse.

Det er en grøn investering, 

som fremhæver bygningens 

karakter og bidrager til en 

forøget trivsel for beboerne. 
 

Langsigtet og holdbart helt enkelt!

www.balco.dk

tel: 36 46 42 60 

Vi skaber plads 
til livet!
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AKTIVITETER

EFTERÅR 2022

UDEAREALER:

”HVOR ER JERES 
LADESTANDER?”
Elbiler, affald, belysning og legeplads  
har topprioritet i nordjysk forening. 

 DORTE RIGMOR JUNGERSEN     LARS HORN
Selvom ingen af andels
haverne i A/B Skovparken 
i Aalborg har elbil, har 
foreningen prioriteret at 
opsætte to ladestandere.
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UDEAREALER

LYS OG LADESTANDERE

TIDLIGERE PÅ ÅRET fik A/B Skovparken i 
Aalborg opsat to ladestandere. Foreningens 
formand, Svend Erik Laustsen, blev nemlig 
sidste efterår opmærksom på, at andelsbolig-
foreninger i november 2021 kunne ansøge om 
25 procent i tilskud til etablering af ladestan-
dere hos Bolig- og Planstyrelsen.  

Prisen for de to standere, der nu er sat i 
drift, lød på 90.000 kroner, hvoraf de 25 pro-
cent bliver refunderet.  

– Selvom ingen af andelshaverne har en el-
bil, var der stort flertal på generalforsamlingen 
for investeringen. ”Hvor er jeres ladestander?” 
er et typisk spørgsmål, når vi har en bolig til 
salg. Så vi har ønsket at fremtidssikre vores 
andelsboligforening.

– Over sommeren har vi forhandlet med 
forskellige udbydere, og vi nåede frem til, at 
OK havde den bedste løsning. Lige nu kræver 
det, at gæster lader deres elbil op med en la-
debrik, men snart vil OK lancere en app, som 
gør opladningen nemmere, siger Svend Erik 
Laustsen.    

Et flertal i Folketinget vedtog tidligere i år at 
afsætte godt 90 millioner kroner til at etablere 
ladestandere i boligforeninger over de næste 
tre år. 20 procent af midlerne er øremærket 
standere i andelsboligforeninger, så det er al-

lerede nu værd at holde øje med, hvornår der 
vil kunne søges om støtte.

Besparelse på 100.000 kroner
De 33 toetagers rækkehuse i A/B Skovparken 
ligger på en lang stribe i et grønt smørhul i by-
delen Hasseris i Aalborg. Gangstien uden for 
de gule murstenshuse lyses op af de samme 
Albertslund-parklamper fra Louis Poulsen, 
som blev stillet op, da byggeriet stod færdigt 
for 38 år siden. Og dog.

Da en spole til kviksølvpæren i en af lam-
perne gik i stykker i 2014, lød udgiften til en 
ny spole på 2.000 kroner. Med udsigt til at 
skulle skifte spoler på de resterende 37 lam-
per indhentede foreningens formand et tilbud 
fra en elektriker, der indbefattede, at spolerne 
i alle lamperne blev koblet fra, og de gamle  
50 watt kviksølvpærer blev udskiftet med blot 
10 watt LED-pærer. 

– Jeg sjussede mig frem til, at vi med 
LED-pærer ville kunne spare 10.000 kroner om 
året på elregningen, så investeringen på 22.500 
kroner inkl. moms ville hurtigt være tjent 
hjem. I 2015 sparede vi dog hele 16.000 kroner. 
Og når vi skeler til de nuværende kilowatt-
priser, der er cirka tre gange så høje som i 
2015, var det rettidig omhu at skifte pærer.  

A/B Skovparken 
har foreløbig 
sparet 100.000 
kroner ved at 
udskifte de 
gamle 50 watt 
kviksølvpærer i 
de 38 Alberts
lundparklamper 
med blot 10 watt 
LEDpærer.
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I oktober måned i år steg vores elregning 
med 77 procent, og jeg tør næsten ikke tænke 
på ekstraregningens størrelse, hvis vi havde 
bevaret kviksølvpærerne, siger Svend Erik 
Laustsen.

Fratrukket investeringen har foreningen 
foreløbig sparet 100.000 kroner. Og det har 
endnu ikke været nødvendigt at udskifte en 
eneste LED-pære. 

Vægmodellen af Albertslund-lampen er 
monteret på samtlige foreningens huse og 
skure. Her er de 18 watt lavenergipærer også 
erstattet af LED-pærer – med 8 watt. For begge 
lampetyper gælder det, at de lavere watt-tal 
ikke er gået ud over lyskvaliteten. Tværtimod 
er den ”kun blevet bedre”.

Billigere renovation og åben legeplads
Andelsboligforeningen fik for få år siden 
etableret nedgravede containere, de såkaldte 
molokker. Kommunens renovation kunne ikke 
længere afhente affaldssækkene, og alterna-

tivet var, at beboerne selv skulle køre deres 
affaldsspande ud til parkeringspladsen. 

– Det var en uhensigtsmæssig løsning for 
vores ældre beboere, og derfor valgte vi at in-
vestere i to molokker. Det endte med en større 
model, end vi var blevet anbefalet, men pris-
differencen var blot 3.000 kroner per styk. Der 
var lagt op til, at de skulle tømmes hver anden 
uge, men jeg havde læst i bestemmelsen, at 
der godt måtte gå op til fire uger mellem tøm-
ningerne, så vi prøvede os frem. Og tømning 
hver fjerde uge er rigeligt. Vi betaler derfor 
renovationen for kun to og ikke fire tømninger 
à cirka 150 kroner hver måned.

– Jeg synes, det er sjovt at forsøge at finde 
ud af, hvordan vi kan gøre tingene smartere og 
samtidig minimere vores omkostninger, siger 
Svend Erik Laustsen, der er formand på 21. år. 

Men også andre ting betyder noget. Selvom 
beboerne kun tæller ét barn i legepladsalde-
ren, holder andelsboligforeningen fast i sin 
legeplads, der for få år siden fik udskiftet de 
slidte, autoriserede legeredskaber med nye.

– Vi kommer ikke til at ændre på, at lege-
pladsen må benyttes af børnene i naboom-
rådet. Det skaber liv og giver anledning til 
mange gode snakke på tværs af generationer 
i naboområdet. En ny legeplads er også med 
til at tiltrække børnefamilier til foreningen. 
Det er en fordel, for vi er en del, som er oppe i 
årene, slutter Svend Erik Laustsen. 

A/B Skovparken investerede for få år siden i to molokker. Anbefalingen lød, at de skulle tøm
mes hver 14. dag, men fire uger mellem tømningerne er ifølge formand Svend Erik Laustsen 
tilstrækkeligt – og billigere.

Der er ingen 
små børn blandt 
andelshaverne. 
Alligevel har 
legepladsen 
fået nye lege
redskaber  til 
glæde for børn i 
naboområdet og 
for at tiltrække 
børnefamilier.

Mød  
Eksperterne 
Renovering af 
fællesarealer

Leder du efter 
inspiration til 
jeres udearealer, 
så kom til Mød 
Eksperterne om 
udearealer, hvor 
du kan møde 
en lang række 
udstillere. 

Tilmelding via 
abf-rep.dk.

UDEAREALER

LYS OG LADESTANDERE

Andelsboligdage 
28. og 29. januar

Vil du vide mere 
om, hvordan din 
forening fund-
raiser midler til nye 
projekter, så kom 
til Andelsboligda-
ge, hvor vi sætter 
spot på processen 
under titlen ”Hvem 
er foreningens 
fundraiser?”

Tilmelding via  
abf-rep.dk.

http://www.abf-rep.dk
http://www.abf-rep.dk


Kender du vores bæredygtige renoveringsmetoder? Vi er ekspeter inden for relining og 
strømpeforing af faldstammer, ventilation og kloak. Undgå bygningsarbejder, genhus-
ning og spar mindst 50% i forhold til traditionel udskiftning.
Se mere på www.proline-group.dk, eller mød os på Andelsboligdag i Vejle d. 28. januar 
og i København d. 7. oktober.
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Opladning gjort 
enkelt for 
andelsbolig-
foreninger

        I ejer løsningen
        Intet abonnement
        Ingen bindinger
        Ingen administration

Kontakt os på tlf.: 43 32 47 48 
eller mail: info@homecharge.dk
Eller læs mere: dktv.dk/homecharge



Skal du have nye målere?
Du kan regne med os!

ista Danmark A/S  Borupvang 5B  2750 Ballerup  Tlf.: 77 32 32 32  ista@ista.dk  www.ista.dk

Hos ista har vi kundens bedste interesse for øje og gør 
din hverdag lettere. Vi håndterer dit vand- og varme-
forbrug – effektivt, sikkert, transparent!

Vi leverer:
		Intelligente helhedsløsninger til måling af forbrug 

og indeklima
		Kvalitetsregnskaber til tiden. 90% inden for 30 dage
		Adgang til online forbrugsvisning

Ring til os på 77 32 33 00 og få et tilbud.

• Varmepumper på abonnement
• Købsløsninger med attraktive serviceordninger

VARMEREGNINGEN!

ARGH! #@%

Vi samler på tilfredse kunder
- 90% af vores 2.000 kunder
vil anbefale os til andre.

Få en uforpligtende snak
med vores boligforenings-
konsulent på tlf. 6217 0203

Er varmeregningen i andelsboligforeningen 
stukket helt af? 
Nærvarme Danmark er landsdækkende leverandør af varmepumper til bl.a. 
andelsboligforeninger og erhverv. Vi tilbyder:

nærvarme.dk
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FORÅR 2023

AKTIVITETER

  
Se flere aktiviteter,  

og tilmeld dig via 
www.abf-rep.dk

FÅ VIDEN MED HJEM — FYSISK OG DIGITALT
JANUAR MARTS

Ledelse
ANDELSBOLIGDAGE
Hvem er foreningens fundraiser? Hvilke 
varmekilder findes der? Hvordan kan vi vær-
diansætte vores ejendom? Og hvad rører sig 
politisk? Kom til ABF’s Andelsboligdage, og 
bliv klogere på andelsboligområdet.
På dagen kan du også møde en lang række 
udstillere og professionelle aktører og få en 
snak om de udfordringer, som I tumler med i 
det daglige. Her får du også mulighed for at 
møde ABF’s medlemsrådgivning.

Dato og tid: 28. og 29. januar kl. 10.30-16
Sted: Vejle og Viborg
Pris: gratis
Underviser: eksperter og rådgivere fra ABF
Målgruppe: medlemmer og ikke-medlemmer
Form: Andelsboligdage

Ledelse
NY I BESTYRELSEN
Webinaret er en introduktion til bestyrelsens 
møder, principperne og lovgivningen for besty-
relsesarbejdet samt bestyrelsens kompetence 
og opgaver.

Indhold:
• Hvordan kommer I godt i gang med bestyrelses-

arbejdet?
• Hvordan skaber I rammerne for bestyrelsens 

møder?
• Hvilke opgaver skal bestyrelsen tage sig af?
• Hvor langt rækker bestyrelsens mandat?

Dato og tid: 23. februar kl. 17-18
Pris: gratis
Underviser: rådgiver fra ABF
Målgruppe: etagebyggeri og etplansbyggeri i 

hele landet
Form: webinar

Ejendommen
RENOVERING AF FÆLLES
AREALER
Overvejer I at forny jeres grønne fællesarea-
ler? Så er der rigtig meget at tage stilling til. 
Cykelparkering eller ladestandere? Skybruds-
sikring og kloakker, affaldscontainere over 
eller under jorden? Legeplads eller trænings-
område? Urtehave eller prydbuske? Belysning 
og sikkerhed. 
Hvordan griber vi det an? Hvad koster det? Kan 
vi få tilskud eller refusion, og er der særlige reg-
ler og lovkrav, vi skal være opmærksomme på?
ABF arrangerer derfor en Mød Eksperterne-af-
ten, hvor vi har samlet en bred vifte af leveran-
dører, eksperter og ABF’s medlemsrådgivning.

Tid: kl. 17-20
Dato og by: 7. marts i Odense, 22. marts i 

Kolding, 25. april i Århus, 26. 
april i Aalborg

Pris: gratis
Foredrag: udvalgte eksperter
Målgruppe: medlemmer og ikke-medlemmer 
Form: Mød Eksperterne

FEBRUAR

Ledelse
DIRIGENTENS ROLLE PÅ  
GENERALFORSAMLINGEN
En godt forberedt dirigent kan sikre, at ge-
neralforsamlingen forløber i god ro og orden. 
Dette webinar kan hjælpe både dig, der skal 
være dirigent, bestyrelsen og andelshaverne 
med en god afvikling af det vigtige møde i 
foreningen.

Indhold:
• Hvad er dirigentens opgaver og beføjelser?
• Hvordan kan dirigenten håndtere forslag og 

personvalg?
• Hvad er dirigentens ansvar?

Dato og tid: 7. februar kl. 16-16.30
Pris: gratis
Underviser: rådgiver fra ABF
Målgruppe: etagebyggeri og etplansbyggeri i 

hele landet
Form: webinar

Salg
DIGITALE VENTELISTER
Waitly, Danmarks førende ventelisteplatform, vil 
fremvise deres platform. Waitly kan admini-
strere både ventelister og interesselister, og 
man behøver ikke have ventelister i sin forening 
for at deltage. En rådgiver fra ABF vil give 
deltagerne et overblik over forskellige typer 
af ventelister, og hvilke regler foreningen kan 
fastsætte.

Indhold:
• Hvad kan Waitlys ventelisteplatform hjælpe 

foreningen med?
• Hvilke fordele får ABF’s medlemmer, hvis for-

eningen benytter Waitlys platform?
• Hvilke typer ventelister kan en forening have, og 

må man egentlig helt selv bestemme, hvem der 
kan blive skrevet op?

Dato og tid: 28. februar kl. 17-17.45
Pris: gratis
Underviser: rådgiver fra ABF og repræsentant 

fra Waitly
Målgruppe: etagebyggeri og etplansbyggeri i 

hele landet
Form: webinar

Salg
FORBEDRINGER OG LØSØRE
Kurset går i dybden med de regler, der gælder 
ved vurdering af individuelle forbedringer og 
løsøre i forbindelse med overdragelse af en 
andelsbolig.
På kurset får I også råd og vejledning om, 
hvordan bestyrelsen prisfastsætter tilpasset 
inventar og forbedringer. 

Indhold:
• Hvordan skal bestyrelsen reagere på dårlig 

vedligeholdelse?
• Hvordan prisfastsætter bestyrelsen arbejde, 

som sælger selv har udført?
• Hvornår skal bestyrelsen stille krav til sælger 

om udbedring af mangler?
• Hvad gør bestyrelsen, hvis der opstår uenig-

hed om prisen?

Dato og tid: 16. marts kl. 17-20
Sted: Holbæk
Pris: gratis
Underviser: ekstern vurderingsansvarlig
Målgruppe: etagebyggeri og etplansbyggeri i 

hele landet 
Form: kursus
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HVEM SKAL  
FORENINGEN  
SAMARBEJDE MED? 
De fleste foreninger kører parløb med en eller flere rådgivere.  
ABFnyt giver jer gode råd om rådgivervalg og faldgruber.

  LISE CLEMMENSEN   

UANSET HVILKEN RÅDGIVER foreningen har 
brug for, er det vigtigt, at I bruger tid på at un-
dersøge markedet, så I kommer rigtigt fra start 
med jeres samarbejde.

For at lette processen kan I bruge nedenstå-
ende tjekliste:

ABF’s tjekliste

 9 Vær præcis i jeres ønsker og behov: 
Tidshorisont 
Budgetramme 
Opgavekrav

 9 Indhent tre tilbud
 9 Få referencer fra rådgiver
 9 Har rådgiver erfaring med andelsboligsek-

toren?
 9 Rådgivers kompetencer/uddannelse
 9 Har rådgiver en ansvarsforsikring?
 9 Er rådgiver medlem af en brancheorgani-

sation?
 9 Har rådgiver en interessekonflikt?
 9 Skriftlig aftale.

Tre tilbud er et rigtig godt sted at starte. På 
den måde får I en fornemmelse af det marked, 
som I er på vej ind i, og I kan sammenligne 
de tre tilbud med hinanden og samtidig holde 
prisen op imod jeres budget.

På foreningens side 
En rådgiver kan levere flere ydelser. Større 
administrationshuse tilbyder fx både admini-
stration, byggerådgivning og viceværtopgaver. 
Selvom det kan være fristende at samle flere 

ydelser hos den samme rådgiver, skal I over-
veje, om det kan skabe interessekonflikt, hvis 
fx jeres byggeprojekt går galt, og jeres byg-
gerådgiver og administrator kommer fra det 
samme firma. En rådgiver bør med andre ord 
være 100 procent på foreningens side. 

Og I skal selvfølgelig huske den demokrati-
ske proces.

Hvem bestemmer?
Ifølge ABF’s standardvedtægter er det general-
forsamlingen, som vælger en eventuel admini-
strator samt en statsautoriseret eller registreret 
revisor til revidering af årsrapporten. Det er 
også generalforsamlingen, som vedtager, om 
foreningen skal bruge en valuar til at værdian-
sætte foreningens ejendom. Bestyrelsen træf-
fer herefter nærmere aftale med administrator 
om opgaver og beføjelser.

Den rigtige rådgiver skaber tryghed i driften. 
Derfor sætter ABF fokus på rådgivervalg på 
de kommende andelsboligdage den 28. januar 
i Vejle og den 29. januar i Viborg. Her giver 
ABF’s medlemsrådgivning flere gode råd om 
rådgiveraftaler. 

Tilmelding til andelsboligdage via
www.abf-rep.dk 

http://www.abf-rep.dk
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VALG AF RÅDGIVER

ANDELSBOLIGDAGE 2023

DE VIGTIGSTE RÅDGIVERE
Der findes mange typer af rådgivere.  
Nedenfor har vi valgt de vigtigste i forhold til  
den daglige drift.

Revisor 
Foreningen bør have en revisor, som én gang årligt 
gennemgår bogføringen og godkender årsrapporten, 
inden den bliver fremlagt og godkendt på general-
forsamlingen. Revisor kan også rådgive foreningen i 
økonomiske og finansielle spørgsmål.
• Revisor bør være statsautoriseret eller registreret.
• Andelsboligforeninger bør vælge en aftale, som 

inkluderer revision.
• Brancheorganisation er FSR - danske revisorer.
• FSR har også standardaftaler for sine medlemmer.

Teknisk byggerådgiver 
ABF anbefaler, at foreningen bruger en teknisk byg-
gerådgiver til større byggeprojekter. En byggerådgiver 
skal udarbejde udbudsmaterialet, deltage i byggemø-
der og er på foreningens side i projektet. En byggeråd-
giver kan også udarbejde en langsigtet vedligeholdel-
sesplan for jeres ejendom.
• Kræv et fysisk møde, så rådgiveren kan se jeres 

ejendom.
• Er rådgiver medlem af fx DI Byg, Arkitektforenin-

gen eller lignende?
• Matcher rådgivers kompetencer jeres byggeprojekt?

Du kan læse om juridiske rådgivere i ABF-håndbogen, 
kapitel C.

Valuar
Andelsboligforeninger indgår aftale med en valuar, 
hvis foreningen har valgt at bruge en valuarvurdering i 
årsrapporten til at værdiansætte foreningens ejendom. 
En valuar er en af de få rådgivere med faglige krav, 
som er vedtaget ved lov.
• Valuarer skal have gennemført diplomuddannelsen 

i vurdering.
• Have mindst to års erfaring.
• Have indgående kendskab til boligudlejningsejen-

domme.
• Have en ansvarsforsikring.
• Brancheorganisation er Dansk Ejendomsmæglerfor-

ening, og her finder du en liste over medlemmer: 
https://www.de.dk/boligkob-salg/find-medlem/#/
personer.

Administrator
En administrator tager sig af den daglige drift mod ho-
norar. Opgaverne vil variere fra forening til forening. 
Derfor er det vigtigt, at bestyrelsen er skarp på forenin-
gens behov, når I indhenter tilbud. 
• Det er vigtigt, at aftalen specificerer, hvilke ydelser 

som er indeholdt i aftalen, og hvilke ydelser som I 
skal betale ekstra for.

• Overdragelsessager, byggesager og låneomlægnin-
ger er ofte tillægsydelser.

• Brancheorganisation er EjendomDanmark, som 
også har en administratorliste.

• EjendomDanmarks medlemmer har også adgang til 
skabeloner for administrationsaftaler.
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Vælg vandbesparende  
armaturer og opfyld ethvert  
kriterium for bæredygtighed

Hver dråbe tæller

✓ Bæredygtig vandudnyttelse
✓ Optimal brugeroplevelse
✓ Miljøvenlige bygninger

✓ ECO-flow funktion
✓ Begrænsning af temperatur
✓ Koldstart

Læs mere om Oras 
vandbesparende 
armaturer på 
www.oras.com
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ABFNYT

STORT OG SMÅT

HJÆLP UNDER ENERGIKRISEN 
Andelshavere har brug for al den hjælp, støtte og gode råd, de kan 
få. Derfor har vi lavet en samlet side om energikrisen på ABF’s 
hjemmeside, hvor I kan få et overblik over alle de muligheder, der 
er, og hvad der sker, så I forhåbentlig kan komme lettere gennem 
krisen. 

Vi kigger både på love og regler – på støtte, puljer og krisehånd-
tering – ligesom vi går helt ned og ser på, hvad man kan gøre som 
henholds vis forening og andelshaver. Og så kan du blive opdateret 
på de kurser og aktiviteter målrettet energi, som vi har i ABF. 

Alt opdateres naturligvis løbende – og hvis du har brug for mere 
eller anden information, så bare tag fat i os.

Læs mere på: www.abf-rep.dk

DET MENER ABF
ABF afgiver løbende høringssvar som led i det politiske arbejde 
for at skabe de bedste betingelser for landets andelsboligfor-
eninger. Her får du de sidste tre høringssvar, og du kan læse 
flere på vores hjemmeside.

• 4. november om energifællesskaber (sammen med forenin-
gen Bofællesskab.dk og Landsforeningen for Økosamfund)

• 31. oktober om statsgaranti på lån til udskiftning af olie- eller 
gasfyr.

• 24. oktober om indefrysningsordning for høje energiregnin-
ger.

Du finder ABF’s høringssvar på:
www.abf-rep.dk > Politik

ERFARINGER SØGES …
Husk, at både andelshavere og bestyrelser kan bruge ABF’s Dialogforum til at skabe kontakt til andre foreninger.  
Her kan I søge hjælp eller dele ud af jeres erfaringer til gavn for andre foreninger.

De seneste indlæg på ABF’s Dialogforum omhandler:
• Forening søger erfaringer med jordvarme (provinsen)/råd om altaner søges.
• Forening søger erfaring med brug af administrator.
• Installation af fælles solcelleanlæg.

Kan du hjælpe de her foreninger, så log ind på ABF’s hjemme side, og del ud af din viden.

ABF’s Dialogforum findes på: www.abf-rep.dk

UDSTIL HOS ABF
ABF leder nu efter kunstnere, der har lyst til at udstille på vores 
sekretariat på Vester Farimagsgade 1, centralt i København.

Væggene på sekretariat har nemlig gennem mange år været prydet 
af skiftende udstillinger, hvor kunstnere fra hele landet har haft 
mulighed for at vise, hvad de kan.

Lige nu er der plads på listen af udstillere for 2023. Har du lyst til at 
vise sine billeder, malerier eller anden form for kunst på væggene 
hos ABF, er det nu, du kan byde ind.

Alle er velkomne til at søge om at udstille, du skal blot kontakte 
sekretariatet på abf@abf-rep.dk.

http://www.abf-rep.dk
http://www.abf-rep.dk
http://www.abf-rep.dk


Læs mere på waitly.dk

Anbefalet af

Mere end 150 ejendomme bruger 
Waitly

Mere end 30.000 boligsøgende er 
skrevet op på platformen

Platformen er udviklet i tæt dialog med 
vores kunder så vi kan matche alle behov

Digitalt
Ventelistesystem 

 

Skriv til: 
abf@waitly.dk

Lad os overtage arbejdet 
med jeres venteliste ! 

ABF medlemsfordele:
-Intet opstartsgebyr
-50% rabat på det førte år af abonnementet

Fjerner op til 90% af 
arbejdet

Sikrer overholdelse
af GDPR 

Giver nemt overblik over
ventelisten 

Alt indenfor  
ejendomsservice
En komplet og skræddersyet  
løsning til netop jeres behov

Kontakt os for et uforpligtende tilbud
Tlf.: 56 71 18 00   •   post@pvr.as

Døgnvagt

Snerydning

Flyttesyn

Familieejet siden 1981

Tekniske installationer

Trappevask

Grønne områder

Vinduespudsning
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LOVE OG REGLER

DET SVÆRE STOF

HÅNDTERING AF DØDSBOER
EN NY HJEMMESIDE under navnet ”Skifteportal” 
er gået i luften. Hjemmesiden www.minskiftesag.
dk er udviklet af Domstolsstyrelsen for at gøre 
det lettere at håndtere de ”nemme” dødsbosa
ger digitalt, og dermed frigøre ressourcer til de 
sager, som kræver en menneskelig vurdering.

Portalen er også med til at styrke retssikker
heden, så der ikke sker fejl undervejs i admini
strationen af et dødsbo.

På ABF’s hjemmeside kan I læse mere om  
den nye portal. Har I spørgsmål til brugen af 

www.minskiftesag.dk, skal I kontakte Dom
stolsstyrelsen. Har I juridiske eller økonomiske 
spørgsmål om foreningens håndtering af døds
boer, er I altid velkomne til at kontakte ABF’s 
medlemsrådgivning.

Læs mere på: www.abf-rep.dk 
(nyhed 23. november)

GENERALFORSAMLING
FORÅRET BYDER PÅ generalforsamlinger i man
ge foreninger. Husk, at I kan finde information på 
ABF’s hjemmeside om en lang række emner, som 
har relevans for generalforsamlingen. Det er em
ner som stemmeregler, fuldmagter, dagsordener 
og ikke mindst forslag.

Her finder I også en guide til den gode gene
ralforsamling med gode råd til, hvordan det årli

ge møde bliver en succes for både andelshavere 
og bestyrelse, samt anbefalinger til, hvordan I 
kan lave et godt og fyldigt referat.

Læs mere på:
www.abf-rep.dk > Rådgivning

MITID ERHVERV  
TIL FORENINGEN
DET ER VED AT VÆRE TID til at skifte til MitID 
Erhverv, så andelsboligforeningen har adgang til 
digital post og andre digitale offentlige løsnin
ger.

Andelsboligforeninger er nemlig registrerede 
som foreninger med eget CVRnummer ligesom 
virksomheder, og det er derfor, at andelsbolig
foreningen skal registrere sig med det nye MitID 
Erhverv.

Ud over en øget sikkerhed er det meningen, 
at det nye system skal lette administrationen og 

gøre det nemmere og mere fleksibelt at oprette 
brugere og logge på.

Der er desværre ikke mulighed for at beholde 
NemID, da det gradvist bliver udfaset.

Når I kan skifte til MitID Erhverv, får I besked 
via digital post. Her bliver I guidet gennem pro
cessen.

Læs mere på:
www.abf-rep.dk (nyhed 10. november)

http://www.abf-rep.dk
http://www.abf-rep.dk


Bygninger
til mennesker

kontakt@obh-gruppen.dk+45 7020 1232

Vi er eksperter
i sunde boliger

Der er mange, som har en mening, men hos os lader vi
videnskaben tale. Vi har vores eget bygningslaboratorium, som arbejder 

tæt sammen med vore bygningsrådgivere om at finde årsagen 
- og de konstruktive løsninger - når du oplever indeklimaproblemer.

Har du et problem eller en mistanke, som du gerne vil have undersøgt, 
så kontakt os for en uforpligtigende snak

VVaarrmmeeppuummppeerr
FFæælllleess  oogg  iinnddiivviidduueellllee  lløøssnniinnggeerr

LLuufftt//vvaanndd  

JJoorrddvvaarrmmee
LLooddrreettttee  bboorriinnggeerr  
TTeerrmmoonneett  

KKoommbbiinnaattiioonnsslløøssnniinnggeerr

JJoorrddvvaarrmmee LLuufftt//vvaanndd

VViill  II  hhøørree  mmeerree  oomm  jjeerreess  mmuulliigghheeddeerr  ffoorr  eenn  ggrrøønn  oogg  eenneerrggiirriiggttiiggee  vvaarrmmeelløøssnniinngg,,  kkoonnttaakktt  ddaa  vvoorreess  kkoonnssuulleenntt::
  PPeetteerr  MMwwaammoottoo  ppåå  ttllff..  nnrr..  ++4455  66003388  66992299  eelllleerr  ee--mmaaiill::  ppmmww@@kklliimmaaddaann..ddkk
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Jørn Munch, Statsautoriseret revisor 
Direkte: +45 41 96 58 63 · E-mail: jmu@redmark.dk

r e d m a r k . d k

Nøglen til regnskabet
– for andelsbolig- og ejerforeninger

Vi er specialister i revision, regnskabsudarbejdelse og 
rådgivning for andelsbolig- og ejerforeninger mv. Vi har 
en tæt kontakt til administratorer, advokater, penge- og 
realkreditinstitutter til gavn for vore kunder. Derfor har 
mere end 500 af landets andelsbolig- og ejerforeninger 
mv. valgt os som revisor for netop deres forening.

ÅRETS A/B 2022

BÆREDYGTIGHED

ÅRETS ANDELSBOLIGFORENING 
VISER DEN GRØNNE VEJ
Solceller, lokal afledning af regnvand og en særlig affaldsløsning.  
A/B Lersøgaard bliver Årets Andelsboligforening, fordi de har  
fokus på bæredygtighed.

   KATRINE NADIA JØRGENSEN    JACOB NIELSEN

DET ER DE GRØNNE LØSNINGER, der bliver 
lovprist, da A/B Lersøgaard på Nørrebro i Kø-
benhavn modtager prisen som Årets Andels-
boligforening 2022.

– I svinger hele vejen rundt om bæredygtig-
heden, og I tager lige skridtet videre, lyder det 
fra Marcus Vesterager, som sidder i Borgerre-
præsentationen i Københavns Kommune, da 
han overrækker prisen i form af et stort skin-
nende metalskilt, der fremhæver den nye titel. 

– Jeg synes i al beskedenhed, at vi har 
fortjent den pris. Vi gør alt det, vi kan. Vi er 
nødt til at gå den grønne vej, hvis vi skal have 
mulighed for at leve på den her jord, svarer 
formand Troels Glismann.

Solceller dækker fælles forbrug
Han har været formand i 24 år og har gennem 
alle årene fået opbakning fra andelshaverne til 
de mange grønne tiltag. Det gælder for eksem-
pel solcellerne, der blev sat op, da foreningen 
skulle have nyt tag for fem år siden. Tre store 
paneler på taget dækker knap 20 procent af 
foreningens fælles forbrug. 

– Vi sparer penge på fælles strøm, så der bli-
ver mindre at betale for hver enkelt. Desværre 
kan de ikke dække vores private forbrug. Det 
ville kræve mange flere sydvendte tage, for-

klarer han. Lokal afledning af regnvand er et 
andet hjertebarn. Regnvandet bliver ført ned 
i gårdens blomsterbede frem for at løbe ned i 
kloakken og til sidst ende i rensningsanlæg-
get. 

– Vi sparer energi på rensningsanlægget. 
Tidligere blev 80 procent af anlæggets kapaci-
tet brugt på at rense regnvand og grundvand, 
siger Troels Glismann, mens han skærer et 
stort stykke af den festlige flødeskumskage og 
tager et glas bobler. Bjarne Asp Andersen, der 
er kredsformand i ABF Hovedstaden, kommer 
til for at lykønske formanden. Han mener, at 
foreningen er til stor inspiration for andre 
andelsboligforeninger. 

Affaldsløsning er godt for klimaet
En ny affaldsløsning får foreningen i 2023. 
I samarbejde med Københavns Kommune 
bliver gårdens små affaldscontainere skiftet 
ud med nogle større containere, der bliver 
gravet ned under gaden foran foreningen. Der 
bliver mulighed for at sortere alle ti fraktioner, 
og formanden håber, at den nye løsning giver 
andelshaverne mere samvittighed, når de 
sorterer:

– Når du står i det offentlige rum, hvor flere 
øjne hviler på dig, smider du mindre ud til 

MØD EKS
PERTERNE

Renovering af 
fællesarealer

Leder du efter 
inspiration til 
jeres ude-
arealer, så 
kom til Mød 
Eksperterne om 
renovering af 
fællesarealer, 
hvor du kan 
møde en lang 
række udstil-
lere. 

Tilmelding via
abf-rep.dk.

http://www.abf-rep.dk
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restaffald. Det er en anden situation, når du står i 
et skur i gården i mørke og smider restaffald ud.

Løsningen giver mindre støj, fordi renovations-
arbejderne kan nøjes med at tømme containerne 
en enkelt gang om ugen i en enkelt vogn. 

– De bruger mindre energi og færre arbejdsti-
mer, og det er godt for klimaet, fordi det kræver 
mindre diesel, siger han.

Det mest synlige grønne aftryk er de smukke 
blåregn, der slynger sig hele vejen op ad andels-
boligforeningens facade. De skærmer muren mod 
opvarmning i sommermånederne.

Høns, hotel og fælleshus
Går man videre ind i gården, bliver man mødt 
af en kaglen, der sender minder til et landsted. 
En lille flok høns bor i gården, og æggene bliver 
fordelt mellem de andelshavere, der er med i 
”hønsegruppen”. Men med 337 lejligheder er der 
langtfra nok æg til at gøre andelshaverne selvfor-
synende. Hønsene har et andet formål:

– Børn skal have en forståelse for, hvad der sker 
fra jord til bord. De skal se de dyr og fødevarer, vi 
spiser. Her må man kun have kat. Hønsene giver 
en forståelse for, hvor fødevarerne kommer fra, 
siger Troels Glismann.

Bæredygtighed gennemsyrer også driften. For-
eningen har et fælleshus, som andelshaverne kan 
leje, og en ”hotellejlighed” med to rum, som ven-
ner og familie kan bruge for kun 100-200 kroner 
per nat afhængigt af ugedag. Herudover bruger 
de systemet Waitly som venteliste. Bestyrelse og 
administrator sparer tid, og vigtigst af alt giver 
det gennemsigtighed.

– Det er rart at sige, at jeg ikke har noget at gøre 
med ventelisterne. Jeg er blevet tilbudt penge og 
alt muligt andet gennem årene, hvis jeg kunne 
skaffe folk en lejlighed. Nu ligger bestyrelsen ikke 
længere under for det pres. 

Besøg A/B Lersøgaard på:
abl1926.dk

Solceller dækker omkring 20 
procent af foreningens forbrug 
i vaskeriet, fælleshuset og på 
fællesområderne.

Troels Glismann (mf.) får prisen overrakt af Marcus Vester ager 
fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune (tv.). 
sammen med Bjarne Asp Andersen, kredsformand i ABF

Fælles høns skal lære gårdens børn 
om, hvor fødevarerne kommer fra.

Den grønne 
tankegang 
møder allerede 
nye besøgende, 
når de står ved 
foreningens 
facade. 

A/B Lersøgaard har 
regnvandsbede, som 
forebygger oversvøm
melser og aflaster 
kloakkerne.

http://www.abl1926.dk
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Jacob 
Vilhelmsen

JURIST 

Anne 
Kristensen

JURIDISK CHEF

Karina 
Egholm 

ØKONOMISK RÅDGIVER

Maleha 
Qureshi Ansari 

JURIST

Karima
Kahouadji

JURIST 

Hanne  
Pedersen

JURIST

SPØRG RÅDGIVERNE

JURA I ØJENHØJDE

 Hvem skal udbedre/betale for skader?
  Er det adfærd/brug, betaler andelshaver. Er der 
tale om foreningens manglende udvendige ved
ligeholdelse, fx af udvaskede fuger i facader, eller 
deciderede fejl i konstruktionen, betaler forenin
gen. Hvis du bor i en ældre ejendom, bør du være 
opmærksom på, at der kan være kuldebroer i fx 
fuldmurede hjørner. Her er det ekstra vigtigt at 
sørge for korrekt opvarmning, lav luftfugtighed  
og god luftcirkulation. 

  Hvordan får jeg konstateret skimmel
svamp, og hvem betaler? 

  Du kan lave en skriftlig aftale (fx pr. mail) med 
bestyrelsen, hvoraf det fremgår, at I aftaler, at 
foreningen får bestilt et indeklimafirma til at under
søge, om der er tale om skimmel, og en udtalelse 
om årsagen. I kan her aftale, at det er den, der har 
ansvaret for at udbedre skimmelsvampen, der beta
ler for undersøgelsen.  

Læs mere på:
abf-rep.dk > Rådgivning

 Hvad er skimmelsvamp?
  Skimmelsvamp er en svamp, som danner mis
farvninger på fx vægge. I en tid, hvor mange skruer 
ned for varmen for at spare på regningen, giver la
vere temperaturer øget risiko for skimmel i boligen. 
Problemet er, at svampens sporer er sundhedsska
delige i forskellig grad. 

 Dækker forsikringen skimmelsvamp?
  Som hovedregel nej. Undtagelsen er skimmel
svamp, som er opstået som følge af en dæknings
berettiget skade, fx vandskade. Her dækker forsik
ringen også behandling mod skimmelsvamp. 

 Hvordan kan jeg undgå skimmelsvamp?
  Sørg for at holde alle rum tilstrækkeligt opvarmede, 
da luftfugtigheden stiger, når temperaturen falder. 
Sørg også for ordentlig udluftning flere gange dag
ligt med gennemtræk. Undlad at tørre tøj i boligen, 
og sørg for ikke at placere møbler direkte op ad 
kolde ydervægge. 

SKIMMELSVAMP?
Andelshavere skal reagere hurtigt, hvis 
der opstår skimmelsvamp i boligen.

HVORDAN ER DET LIGE MED ...
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Hos Anchers arbejder vi med haveanlæg, hos både pri-
vate og erhvervskunder. Der er ingen opgave som er for 
stor eller for lille. Vores dygtige fagfolk sætter et præg 
på, at lave et godt finish. Vi har massere af erfaring og 
kan komme med kreative og stærke løsninger til netop 
dit næste projekt. Vi udfører bla.: 
• Anlæg - Brolægning
• Beplantning
• Vedligeholdelse
• Træpleje
• Vinterservice

ANLÆGSOPGAVER, 
GRØN VEDLIGEHOLDELSE, 

TRÆPLEJE OG 
VINTERBEREDSKAB

Kildebrøndevej 50, 2670 Greve  

anchers.dk  ·  3116 0775

Leder
Anlægsgartner adf.
Nicklas S. Schjølin
nicklas@anchers.dk

Kontakt os for et uforpligtende 
tilbud og lad os tage en snak om 
alt det vi kan tilbyde jer, for et 

frugtbart fremtidigt samarbejde.
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VINDERNE FRA SIDSTE NUMMER ER:
Bo Knudsen, 9230 Svenstrup J
Kirsten Fyrsteling, 5700 Svendborg
Anja Hein, 6200 Aabenraa

Løsningsord i november-nummeret var ”Lydtekniker”.
Indsend dette nummers løsningsord senest 10. april 2023, og vær med i 
konkurrencen om lækker chokolade. Kun én besvarelse pr. husstand.

Kuponen sendes til ABF, Vester Farimagsgade 1, 8. sal, 1606 Kbh. V  
eller til krydsord@abf-rep.dk mærket ”Løsning kryds og tværs”.  
Husk at skrive din postadresse i mailen.

Løsning

Navn

Adresse

KRYDSORD



Det er ikke tilfældigt, at lån til andelsboliger ligger os 
særligt på sinde. Som en bank ejet af 52 fagforeninger 
ved vi nemlig, hvad fælles ejerskab kan.
Bor du i andelsbolig, er det vigtigt at få gennemgået 
dit lån med jævne mellemrum - tænk hvis ’huslejen’ 
kan blive billigere.

Du får:
• En lav, konkurrencedygtig rente
• Hurtig behandlingstid

Kontakt os og få en uforpligtende gennemgang.

Brug for 
en specialist  
i andelsbolig-

lån?

Få dit 
andelsboliglån 

tjekket 
Ring: 3378 2000

book på:  
lsb.dk/andelsbolig

- eller skriv til:  
lsb@lsb.dk


