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Nødvendige 
anbefalinger
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MEDLEM AF DANSKE MEDIER

MEDLEMSBLAD FOR ANDELSBOLIGFORENINGERNES FÆLLESREPRÆSENTATION

Hans Erik Lund
LANDSFORMAND

Kort før sommerferien kunne en arbejds-
gruppe med deltagelse af ABF levere en 
række anbefalinger til ændring af den 
eksisterende lovgivning på andelsbolig-
området. 

Anbefalingernes hovedsigte er at 
styrke det økonomiske fundament, når 
der stiftes en privat andelsboligforening. 
Målet er flere levedygtige foreninger – så 
vi i andelsboligsektoren ikke i fremtiden 
skal opleve foreninger der stiftes for ef-
terfølgende senere at måtte kapitulere og 
blive erklæret konkurs – fordi økonomi-
en ikke hænger sammen. 

Anbefalingerne omhandler en bedre 
funderet finansiering med mindre risiko 
og regler for egenfinansiering. Hertil 
kommer en række anbefalinger og præ-
ciseringer af god drift og bestyrelsens 
opgaver.

Man kan stille sig spørgsmålet ”hvor-
for er det overhovedet nødvendigt med 
lovregulering?” Burde alle de involvere-
de parter i en stiftelse; advokater, tekni-
ske rådgivere, finansielle institutter og 
lejerne ikke i sig selv være en garanti for 
levedygtige foreninger? Desværre ikke!  

På trods af fortidens synder ser ABF 
fortsat stiftelse efter stiftelse, hvor 
finansieringen er baseret på lån med 
stor risiko. Og hvor fremtidige rentestig-
ninger kan blive en bombe under de her 
nystiftede foreninger, en bombe, der har 
helt almindelige mennesker, som du og 
jeg, som offer. Disse tvivlsomme stiftel-
ser skal stoppes. 

Når foreningen af Danske BOLIGad-
vokater derfor over sommeren har rettet 
voldsom kritik mod de nye anbefalin-
ger og opfordrer til at anbefalingerne 
skydes til hjørne, så må jeg ærligt sige, 
at det virker noget patetisk, når net-
op stramningerne har sin årsag i bl.a. 
advokaternes medvirken ved stiftelser af 
foreninger, der ikke på den lange bane 
var levedygtige. n

Anbefalingernes hovedsigte 
er at styrke det økonomiske 
fundament, når der stiftes en 
privat andelsboligforening.

N
O

R
DI

SK MILJØMÆRKN
IN

G

5041-0004
TRYKSAG



Skadedyr
DE SPREDER SIG JO SOM DØD OG HELVEDE / 
DIN GUIDE TIL SKADEDYR / 

27

 4 DET TRYGGE SENIORLIV I ANDELSBOLIG

 8 KORT NYT  

 10 TRYGHED I ABF-MEDLEMSKABET

 11 AKTIVITETSKATALOG, EFTERÅR 2017

 24 ABF NYT

 27 DE SPREDER SIG JO SOM DØD OG HELVEDE

 28 DIN GUIDE TIL SKADEDYR

 35 BAG DØRENE

 38 ANDELSPANEL

 41 ANDELSHAVERE STÅR SAMMEN MOD SKYBRUD

 45 LOVE & REGLER

 46 KRYDS OG TVÆRS

 47 SPØRG EKSPERTEN   

4

38

Fokus
DET TRYGGE SENIORLIV 
I ANDELSBOLIG

Andelspanel
NABOKONFLIKTER

41
Andelsliv

SKYBRUD



4     ABFnyt  3 - 2017

TEKST THEA GREGERSEN     FOTO JACOB NIELSEN

DET TRYGGE SENIORLIV 
I ANDELSBOLIG
Seniorbofællesskaber giver livskvalitet i alderdommen. Derfor arrangerede ABF i juli måned 
en politikerekskursion til tre bofællesskaber i Roskilde.

– Det bedste ved at bo i 
seniorbofællesskab er sam-
menholdet og det sociale 
samvær, vi har. Det, vi søgte 

efter, i de mange år vi prøvede at få 
stiftet et seniorbofællesskab, fik vi 
også, da vi flyttede ind. 

Sådan siger Kirsten Petersen fra 
seniorbofællesskabet Kongehøjen i 
Svogerslev ved Roskilde. Hun har 
siddet i bestyrelsen, siden hun flyttede 

ind i det nystiftede seniorbofællesskab 
tilbage i 2002.

Fællesskabet i A/B Kongehøjen fun-
gerer bl.a. ved at der er fællesspisning 
sidste fredag i måneden. Derudover 
spiser de nytårsfrokost, holder høst-
fest og holder julefrokost. Foreningen 
har derudover to udvalg; et aktivitets-
udvalg, der arrangerer udflugter ud af 
huset, læseklubber og café-eftermid-
dage et par gange om måneden samt 

et vedligeholdelsesudvalg, der bl.a. 
slår græs og hjælper andre andelsha-
vere med praktiske problemer, som 
hvis varmen svigter, eller døren ikke 
kan lukke. Foreningen får kun hjælp 
udefra til snerydning.

Livskvaliteten stiger
En undersøgelse foretaget af Realdania 
viser, at en stor andel af de ældre, som 
flytter i seniorbofællesskab, oplever, at 

Tryghed. Det gode naboskab. Fællesspisning hver lørdag. Der er mange gode grunde til at flytte i seniorbofællesskab. Her viser en 
andelshaver DF’s boligordfører rundt i A/B Kongehøjen.

 fokus
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livskvaliteten øges. Hele 81% erklæ-
rer sig helt eller delvist enige i, at det 
øger livskvaliteten i alderdommen, 
at de er flyttet i seniorbolig. Samtidig 
viser undersøgelser, at nabokontak-
ten øges i forhold til den bolig, de 
ældre kom fra. Tre ud af fire har mere 
kontakt med naboerne i seniorbofæl-
lesskabet, end de havde med deres 
naboer før.

Det bekræfter antropolog Max 
Pedersen, der forsker i seniorbofælles-
skaber:

– Det, som seniorbofællesskaberne 
kan, er naboskab. De kan skabe et 
stærkere, mere solidarisk og mere in-
tenst naboskab, end den traditionelle 
bebyggelse kan. De sociale aktiviteter, 
der ligger rundt om seniorbofællesska-
bet, betyder meget, og man føler sig 
tryggere end gennemsnittet. Et godt 
eksempel på det er en forening, jeg be-
søgte, hvor en kvinde havde fået kræft, 
og hendes naboer på skift kørte hende 

til strålebehandling på et hospital 
langt væk gennem et helt år.

Efterspørgsel på seniorboliger
At det er rart at flytte i seniorbofæl-
lesskab, er gået op for flere ældre. 
Efterspørgslen mærker de også i A/B 
Kongehøjen, hvor de i alt er 55 beboere 
fordelt i 34 andele. Foreningen forsøger 
at blande posen i forhold til beboer-
sammensætning. Det er indskrevet i 
vedtægterne, at man skal være fyldt 50 
år og ikke have hjemmeboende børn for 
at flytte ind. Senest de havde et lille hus 
til salg, fik de i alt 75 henvendelser:

– Mange af de ægtepar, der henven-
der sig med ønsket om at flytte ind her, 
kommer fra villakvarterer og har måske 
ikke længere de venner omkring sig, 
som de havde engang, siger Kirsten 
Petersen.

Socialforskningsinstituttet har i 2016 
lavet en ældreundersøgelse, der viser, 
at ca. 8% af de ældre angiver et ønske 

om at bo i bofællesskab. Dvs. at der i 
dag er ca. 80.000 ældre, som ønsker at 
bo i seniorbofællesskab stigende op 
mod 120.000 ældre frem mod 2044. Det 
skal ses i lyset af et aktuelt udbud på ca. 
7.000 boliger i de i alt ca. 250 seniorbo-
fællesskaber i Danmark.

– Alle undersøgelser på området be-
kræfter, at der skal stiftes flere seniorbo-
fællesskaber. Men det er ikke nok med 
beboerinitiativer, for det tager lang tid 
og kræver mange ressourcer at komme 
videre med sin drøm om at stifte et 
seniorbofællesskab. Man har brug for en 
facilitator, der kan understøtte proces-
sen både juridisk og økonomisk, siger 
Max Pedersen.

Politiske løsninger skal på banen
I Roskilde Kommune inviterede de 
omkring år 2000 alle interesserede 
borgere til et orienteringsmøde om 
seniorbofællesskaber. Mødet var så 
populært og efterspørgslen så stor, at 

Andelshavere, politikere og ABF-ansatte deler ud af deres erfaringer med seniorbofællesskaber på den ABF-arrangerede politikereks-
kursionen. 
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kommunen efterfølgende valgte tre 
områder ud, hvor de udstykkede jord 
til seniorbofællesskaber, herunder 
midtbyen, Svogerslev og Trekroner.

Det er en af ABF’s vigtigste politi-
ske målsætninger, at der stiftes flere 
andelsboligforeninger, så på baggrund 
af succesen i Roskilde inviterede ABF 
i midten af juli nuværende Roskil-
de-borgmester Joy Mogensen (S) samt 
DF’s boligordfører Merete Dea Larsen 
på en ekskursion til tre seniorbofæl-
lesskaber i de pågældende områder.

– Det, der overraskede mig mest 
positivt ved vores besøg i de tre for-
eninger i Roskilde, er at se den følelse 
af fællesskab og sammenhold, der er 

i foreningerne. Meget tyder på, at det 
er vigtigt med en balanceret alders- og 
kønsfordeling i seniorbofællesska-
berne. Der var en tydelig livsglæde 
at spore, siger Merete Dea Larsen om 
besøget og fortsætter:

– Vi skal som politikere tage mere 
ansvar for, at vi får stiftet nye seniorbo-
fællesskaber på andelsbasis. Jeg synes, 
at vi i den kommende tid skal få belyst 
mulighederne for, at vi politisk kan gå 
ind og understøtte mulighederne for 
nye stiftelser – både på kommunalt og 
nationalt niveau. 

ABF-direktør Jan Hansen er glad for, 
at der igen kommer politisk fokus på 
seniorbofællesskaberne og understre-

ger, at ABF gerne stiller sig til rådighed 
med viden:

– Vi mener først og fremmest, at det 
er en kommunal opgave at fremme og 
understøtte stiftelsen af nye seniorbo-
fællesskaber. Det var en stor succes, da 
man i Roskilde Kommune gik ind og 
vejledte borgerne, og som interesseor-
ganisation vil vi naturligvis gerne være 
rådgivende part for de kommuner, der 
gerne vil i gang med at stifte seniorbo-
fællesskaber, siger Jan Hansen. n

    

 fokus

Roskildes borgmester Joy Mogensen og DF’s boligordfører Merete Dea Larsen er begge optagede af, hvordan man kan understøtte
stiftelsen af flere seniorbofællesskaber.

ABF UDBYDER GRATISARRANGEMENTET 
”BLIV ÆLDRE I EGEN BOLIG”. 

LÆS MERE SIDE 18
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Mød advokaterne
•	 Birgitte Grubbe
•	 Susanne M. Ipsen
•	 Rasmus Juvik
•	 Nicholas Wantzin

Wantzin Ejendomsadvokater hjælper 
dig med korrekt rådgivning fra start

→ færre ekstraregninger

→ mindre besvær 

→ billigere på sigt

Ønsker du en advokat i øjenhøjde, 
der kan hjælpe dig med følgende?

•	 Ejendomsadministration
•	 Byggesagsadministration
•	 Juridisk rådgivning
•	 Retssager

herunder:
•	 Hjælp til køb af bolig
•	 Hjælp til vedtægtsændringer 
•	 Dirigent på generalforsamlinger

Kontakt for et uforpligtende tilbud
Mail: mail@wzn.dk | Telefon: 20296729

Ejendomsadministration og advokat i ét

ABF’S FIRMAGUIDE
 - hjælpen er nær 

På ABF’s hjemmeside abf-rep.dk finder 
du ABF’s firmaguide.

Firmaguiden giver dig adgang til en lang 
række professionelle aktører på andels-
boligområdet, og der kommer hele tiden 
nye kategorier og firmaer til. 

Næste gang du mangler professionel 
hjælp, som andelshaver eller bestyrel-
sesmedlem, så tjek ABF’s firmaguide 
– hjælpen er nær.

Har du kendskab til firmaer, som kunne 
være relevante at få med i ABF’s firmaguide, 
så send en mail med firmaets navn til 
abf@abf-rep.dk mærket ”Firmaguide”.
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DET GODE NABOSKAB 
I A/B VIKTORIAGADE 28-30 

Læs mere på
WWW.NYE-EJENDOMSVURDERINGER.DK

Læs mere på
WWW.ABF-STIFTELSE.DK

ABF har været forbi A/B Viktoriagade i København, en 
københavnerforening med stort fokus på sund økonomi, 
stabil drift og godt naboskab. Og så sørger foreningen for 
børnepasning, når der afholdes generalforsamling.

På ABF’s Facebookside kan du se en video fra foreningen, 
der blev nummer to I konkurrencen om at blive kåret til 
Årets Andelsboligforening 2016. Skal jeres forening være 
med i kapløbet om at blive kåret til Årets Andelsbolig-
forening 2017, så læs mere om konkurrencen på side xx. 
Vinderforeningen får et års gratis medlemskab af ABF.

STIFTELSE 
af andelsboligforeninger

Ny boligskatteaftale indeholder 
tryghedsgaranti for andelshaverne

Læs anbefalingerne på
WWW.EM.DK

Erhvervsministeriet har i forsommeren offentliggjort en rapport 
med en række anbefalinger fra arbejdsgruppen vedrørende ansvarlig 
drift af andelsboligforeninger. Udover ABF har repræsentanter fra 
Erhvervsministeriet og Finans Danmark deltaget i arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen foreslår blandt andet en øvre grænse for omfanget 
af afdragsfrie lån, når en forening skal stiftes. Herudover anbefaler 
arbejdsgruppen, at der skal skabes klarhed for andelshavere og 
långivere om vilkårene, hvis en forening går konkurs.

Overordnet mener ABF, at afrapporteringen er udtryk for et godt 
og afbalanceret resultat, der vil skabe mere økonomisk robuste 
andelsboligforeninger, når der fremadrettet stiftes nye for-
eninger. ABF har igennem længere tid efterlyst større ansvarlighed 
hos finanssektoren omkring udlån til private andelsboligforeninger. 

Regeringen fremlagde i maj en ny boligskatteaftale. Overordnet set bety-
der aftalen, at godt seks ud af ti boligejere kan se frem til at skulle betale 
mindre i boligskat end i dag. Resten – knap fire ud af ti boligejere – får en 
særlig skatterabat, så ingen nuværende boligejere kommer til at betale 
højere samlet boligskat i 2021 end med de nuværende regler. 

Skatterabatten for erhvervsejendomme – herunder andelsboliger og 
lejeboliger – afvikles gradvist gennem en moderniseret stigningsbe-
grænsningsregel. Denne regel indebærer, at hovedparten af 
skatterabatterne for erhvervsejendomme er afviklede efter 
20 år, og reglen giver andelshaverne tryghed om deres bolig-
skat efter 2021.

Aftalen er indgået i samarbejde med Dansk Folkeparti, 
Socialdemokratiet og Radikale Venstre.

Erhvervsministeren 
klar med 13 anbefalinger 
til andelsboligsektoren

Flere medier har skrevet, at en række nystiftede andelsbo-
ligforeninger bliver stiftet på så usundt et grundlag, at de 
risikerer at gå konkurs inden for en kort årrække.

Det er en bekymring, ABF-direktør Jan Hansen deler. 
ABF deltager ofte på beboermøder, hvor lejere får fremlagt 
stiftelsesmodeller af rådgivere:

- Vi er i øjeblikket vidne til en række sager, hvor lejere 
bliver anbefalet at størstedelen af finansieringen sker ved 
et afdragsfrit F9, forklarer ABF-direktøren.

ABF tilbyder undervejs i processen at deltage i be-
boermøder, rådgivning om faldgruber i forbindelse med 
stiftelse af andelsboligforening, rådgivning i forbindelse 
med valg af advokat og eventuel deltagelse i den stiftende 
generalforsamling. Alle ydelser er gratis.

ABF har også oprettet et stiftelsessite, hvor lejere kan 
læse mere om stiftelse.

Se videoen på
FACEBOOK.COM/ABF.REP.DK

Se videoen på
FACEBOOK.COM/ABF.REP.DK

En kanal og et seks meter dybt bassin skal forhindre, at A/B 
Katrinedal i Vanløse bliver udsat for flere oversvømmede 
kældre. Tag med på besøg i den københavnske forening og hør 
mere om, hvordan de har grebet projektet an. Du kan også 
læse om foreningens regnvandsprojekt i dit medlemsblad på 
side xx.

Skybrudssikring 
i A/B Katrinedal

kort nyt



9www.abf-rep.dk

A R K I T E K T F I R M A E T  F R I B O R G  + O G  L A S S E N  A / S 
post@fr iborg - l a s sen .dk  •  www. f r iborg - l a s sen .dk

•  Tag og tagterrasser

•  Facader 

•  Vinduer 

•  Altaner

•  Badeværelser

•  Trappeopgange

•  Gårdanlæg

•  Tilstandsrapporter 

•  Vurderinger af  
   andelsboliger

TRÆNGER JERES ANDELSBOLIGFORENING 
TIL ET LØFT?

Vi har stor ekspertise 
i renovering, fornyelse 
og vedligehold af 
andelsboligforeninger.

Ring for et 
uforpligtende 
tilbud: 
33 25 44 00

Skal vi tage en snak om
malerarbejde?

Vi har mere end 100 års erfaring i boligvedligeholdelse.

Ønsker De en total istandsættelse af vinduer
eller trapper, påtager vi os gerne at sørge for snedker,
murer, gulvbelægning og el-arbejder i hovedentreprise.

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

Nye låger
   - monteret på 1 dag Før

FINANSIERING: Nye låger og skuffer fra kun kr. 309,00 pr. måned. Se mere på www.okkr.dk

Ring og bestil tid til et  
GRATIS hjemmebesøg!

Find din lokale OK ekspert på 
OKKR.DK eller ring T: 3012 1314

Skift kun låger,  
skuffer og eventuelt  

bordplader efter mål og...  
dit køkken bliver  

som nyt!

kortnyt  
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Uanset om du er ung eller 
gammel, single eller bør-
nefamilie, er din andels-
bolig omdrejningspunktet 
i hverdagen. Derfor er det 
også i din interesse, at 
andelsboligforeningen er 
velfungerende, så du ikke 
skal tænke på driften og 
kan føle dig tryg ved for-
eningens udvikling. 

En velfungerende an-
delsboligforening kræver 
en driftsikker bestyrelse. 
Bestyrelsesmedlemmerne 
i din forening har meldt 
sig frivilligt til at vare-
tage den daglige drift af 
jeres fælles ejendom. Og 
på foreningens general-

forsamling stemmer du 
hvert år på, hvilke an-
delshavere, der skal gå ind 
i bestyrelsen og lægge tid 
og kræfter i at varetage 

driften og repræsentere 
jeres andelsboligforening 
udadtil. 

Bestyrelsesmedlem-
mer bidrager med mange 

forskellige kompetencer, 
men er ikke nødvendigvis 
uddannet økonomer, juris-
ter eller har deres daglige 
gang på Christiansborg, 
hvor boligpolitik sætter 
rammerne for dit liv som 
andelshaver. Derfor er det 
en fordel for dig, at besty-
relsen har en livline i den 
daglige drift, som den kan 
trække på, når tvivlen 
melder sig. Derfor er din 
forening medlem af ABF. n

Tryghed i ABF-medlemskabet
Du sidder med medlemsbladet ABFnyt i hånden, fordi din forening er medlem af ABF. Og måske er 
du ikke helt skarp på, hvordan din forening kan bruge ABF i det daglige. Derfor guider bladet dig her 
rundt i de mange medlemsfordele.

TEKST LISE CLEMMENSEN      FOTO PELLE RINK
 medlemskab

Læs mere på
WWW.ABF-REP.DK > 
MEDLEMSKAB 

Fordele ved et ABF-medlemskab

Juridisk og økonomisk 
rådgivning

Bestyrelsens livline 
– og din sikkerhed

Bestyrelsesansvars- og 
besvigelsesforsikring 

Tryghed for både 
bestyrelse og dig som 

andelshaver

ABF’s voldgiftsordning
Adgang til uafhængig 

voldgiftsmand ved tvist 
om dine forbedringsværdier

Kurser & 
arrangementer

Viden til både bestyrelse 
og til dig som andelshaver

Vedtægtsgennemgang
Skræddersyede vedtægter 

til netop din forening

Politisk 
interessevaretagelse

Indflydelse på dine
 boligvilkår og en politisk 
stemme på Christiansborg

Gratis download 
af ABF’s 

standarddokumenter
Sikrer dig juridisk korrekte 
andelsboligdokumenter

50% rabat 
på ABF-håndbogen 

(tryk & digital)
Adgang til juridisk 

og økonomisk viden

Medlemsbladet ABFnyt
Viden, indsigt 
og inspiration 

– direkte i din postkasse

ABF’s forenings-
hjemmeside

Styrker foreningens 
kommunikation 

– til gavn for dig

Udpegning af 
vurderingsmand 

ved salg
Pris på dine forbedringer 

efter ABF’s anerkendte 
afskrivningsregler

Rabat hos 
boligsalgsportalen 

Boliga Selvsalg
For dig, som selv sælger 

din andelsbolig
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BYGGERI

Kurset tager udgangspunkt i andelsboligforeningens rolle som privat bygherre i forbindelse med 
både bygge- og renoveringsprojekter. 

Formålet er at give bestyrelsen en økonomisk, praktisk og juridisk indsigt i et byggesagsforløb, 
hvor det er foreningen, som er bygherre og bestyrelsen, som har projektlederkasketten på. 

Undervejs på kurset kommer I også rundt om projektledelse, kontraktindgåelse og gennemgår 
løsningsmuligheder i tilfælde af konflikter med entreprenør. 

Indhold:
• Hvordan vælger foreningen en teknisk rådgiver og entreprenør? 
• Hvad skal en rådgivnings- og entreprisekontrakt indeholde? 
• Hvad er effektiv byggesagsstyring? 
• Hvordan løser bestyrelsen en byggesagskonflikt? 

Målet med kurset er at give bestyrelsen en alsidig værktøjskasse, som kan bruges til at få et 
vellykket byggesagsforløb. 

ABF oplever fortsat en øget interesse blandt foreninger for at etablere boliger i tagetager. 
Derfor tilbyder ABF sine medlemsforeninger et kursus om etablering af tagboliger, så I kommer 
hele vejen rundt om processen. 

Kurset kommer rundt om de tekniske og administrative opgaver, man som bestyrelse skal være 
opmærksom på undervejs i forløbet. 

Indhold:
• Hvordan tilrettelægger foreningen etablering af nye tagboliger?
• Hvad er prisen på tomme loftsrum? 
• Hvordan kan andelshavere få inddraget tagetagen til eksisterende boliger?
• Hvordan etablerer foreningen nye andelsboliger i tagetagen?
• Hvad skal kontrakter med fagmænd indeholde?

På kurset underviser både en jurist og administrator, der begge gerne svarer på spørgsmål un-
dervejs. 

Efter kurset vil kursister have fået en forståelse af, hvad et tagboligprojekt kræver af jeres for-
ening, og hvad I skal bruges jeres fagmænd til. 

Byggearbejder i andelsboligforeningen 

Tagboliger 

ABF udbyder i efteråret 2017 en række skræddersyede be-
talingskurser til yderst fordelagtige priser. Der er lidt for 
enhver smag – både geografisk og emnemæssigt. 

Der har i foråret 2017 været stor interesse for det nye 
kursus ”Ny overdragelsesaftale”, og kurset er derfor tilba-
ge på programmet dette efterår.

Mange medlemmer har efterspurgt ”Økonomi og Lån”, 
hvor deltagerne får en grundlæggende viden om forenin-
gens økonomi og lånetyper. På kurset vil der også være tid 
til at kigge på finansieringen i foreninger, som har modta-
get offentlig støtte. 

Er du ny i bestyrelsen, har du mulighed for at deltage i 
kurset ”Bestyrelsesarbejde”. Her får du en generel intro-
duktion til bestyrelsens arbejde og rolle i foreningen. Kur-
set henvender sig også til erfarne bestyrelsesmedlemmer, 
som trænger til at få genopfrisket bestyrelsesarbejdet. 

Du er velkommen til at tilmelde dig kurser i andre om-
råder end dit eget, og du tilmelder dig på www.abf-rep.dk.

Vel mødt.

Kurser efterår 2017

KURSER

Sted: Dato: Tidspunkt:
København 13.11.17 kl. 17-20
Sorø 22.11.17 kl. 17-20

Underviser: 
Ekstern advokat

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav byggeri
Pris: 415 kr.

Sted: Dato: Tidspunkt:
København 4.11.17 kl. 10-16

Underviser: 
Ekstern arkitekt og administrator 

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav byggeri
Pris: 815 kr.
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KURSER

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

Derudover vil underviseren komme ind på, hvad man som bestyrelse skal være opmærksom på, 
hvis boligen er dårligt vedligeholdt og give konkrete eksempler på og forslag til, hvordan man 
kan reducere skaderne. 

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 uenighed om prisen? 

Kurset tager udgangspunkt i ABF’s standardvedtægter* samt afsnittet “Værdi af individuelle 
forbedringer” i ABF håndbogen 2016. Det er ikke et krav, at foreningen bruger ABF’s standard-
vedtægter for at kunne deltage på kurset. 
*ABF’s standardvedtægter kan frit downloades på www.abf-rep.dk.

Forbedringer og løsøre

Kurset er en introduktion til ABF’s nye overdragelsesaftale, som er udarbejdet i samarbejde med 
bl.a. Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejendomsforeningen Danmark og Danske BOLIGadvokater.  
Der er tale om en ny fælles overdragelsesaftale for køb og salg af andelsboliger, som kan bru-
ges af både ejendomsmæglere, administratorer og bestyrelser i andelsboligforeninger. 

Overdragelsesaftalens formål er at gøre køb og salg mere gennemskueligt og sikre, at køber, 
sælger og bestyrelse ikke ender med flere forskellige aftalegrundlag. 

Indhold:
• Hvordan adskiller den nye fælles overdragelsesaftale sig fra ABF’s tidligere aftale?
• Hvordan udfylder I den nye overdragelsesaftale? 
• Hvordan skal rollefordelingen være mellem forening og evt. mægler?

Efter kurset har deltagerne fået indsigt i den nye overdragelsesaftale og ved, hvordan man 
skal bruge aftalen i forbindelse med salg. 

Inden kurset kan kursister med fordel læse aftaleteksten igennem, som findes på www.abf-rep.dk.

Ny overdragelsesaftale

Kurset er en generel introduktion til overdragelse af andelsbolig. Her kan I lære mere om de 
forskellige procedurer, som er en del af en overdragelse. 

Undervejs kommer deltagerne blandt andet rundt om “gennemgang af boligen med køber” 
og de praktiske procedurer i forbindelse med en andelshavers udtræden af foreningen. 

Kurset tager udgangspunkt i ABF’s standarddokument ”Procedure ved udtræden”, og delt-
agerne vil på kurset blive vejledt i at udfylde de dokumenter, som bruges ved overdragelse, 
bl.a. den nye overdragelsesaftale. 

Indhold:
• Hvordan udfylder I et vurderingsskema på forbedringer? 
• Hvordan godkender bestyrelsen forbedringsværdier? 
• Hvordan udfylder I en overdragelsesaftale? 
• Hvordan godkender bestyrelsen køber og overdragelsesaftalen? 
• Hvordan udfyldes nøgleoplysningsskemaet? 

Efter kurset har deltagerne fået indsigt i, hvordan overdragelser kan håndteres, som en del 
af den daglige drift og med udgangspunkt i ABF’s standarddokumenter. 

Overdragelse 

SALG

Sted: Dato: Tidspunkt:
Holbæk 5.10.17 kl. 17-20

Underviser: 
Ekstern bygningskonstruktør

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

Pris: 415 kr.

Sted: Dato: Tidspunkt:
Holbæk 25.09.17 kl. 17-19
Odense 3.10.17 kl. 17-19
Hillerød 11.10.17 kl. 17-19
Esbjerg 31.10.17 kl. 17-19
Horsens 8.11.17 kl. 17-19

Underviser: 
Dir. Jan Hansen / Adv. Shalaleh Momeni

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav byggeri

Pris: 415 kr.

Sted: Dato: Tidspunkt:
København 7.10.17 kl. 10-16
Viborg 18.11.17 kl. 10-16

Underviser: 
Ekstern advokat 

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav byggeri

Pris: 815 kr.
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LEDELSE

Kurset giver en generel introduktion til bestyrelsens arbejde og rolle i foreningen. 

På kurset kommer I rundt om emner som ansvar, kompetencer og opgaver i forhold til at løfte 
den daglige drift i foreningen. 

Kurset giver også indsigt i emner som fællesarbejde, fremleje og generalforsamling, og giver 
retningslinjer for, hvordan bestyrelsen kan tackle udfordringer som eksklusion og fremleje. 

Indhold:
• Hvordan vælges bestyrelsen? 
• Hvordan fordeles bestyrelsesposter? 
• Hvordan foregår beslutninger og afstemninger på bestyrelsesmøder? 
• Hvordan skal bestyrelsen reagere på manglende betaling af boligafgift?

Kurset tager udgangspunkt i ABF’s standardvedtægter*. Det er ikke et krav, at foreningen bruger 
ABF’s standardvedtægter for at kunne deltage på kurset. 

*ABF’s standardvedtægter kan frit downloades på www.abf-rep.dk. 

Bestyrelsesarbejde

Underviseren gennemgår bestyrelsens opgaver og roller i forbindelse med udvalgte situatio-
ner, der opstår ved salg af andel, og gennemgår hvordan bestyrelsen tackler dem. 

På kurset gennemgår og udfylder underviseren et eksempel på en adkomsterklæring; et do-
kument, som bestyrelsen har pligt til at underskrive, når en andelshaver vil optage lån med 
pant i boligen. 

Kursister får også vist eksempler på, hvordan breve til kreditorer kan skrives, så der ikke 
efterfølgende opstår konflikter. Derudover vil der være en gennemgang af, hvordan bestyrel-
sen udfylder foreningens nøgleoplysningsskema. 

Indhold:
• Hvordan håndterer bestyrelsen mangler i forbindelse med salg? 
• Hvad er en adkomsterklæring og hvordan udfylder bestyrelsen den? 
• Hvilke kreditorer skal have penge først, når der er gæld i boligen? 
• Hvordan udfylder bestyrelsen nøgleoplysningsskemaet? 

Kurset tager udgangspunkt i ABF’s standardvedtægter. Det er dog ikke et krav, at foreningen 
bruger ABF’s standardvedtægter for at kunne deltage på kurset. 

Kurset er praktisk anlagt, og når kursister er færdige med kurset, vil de have en forståelse 
for, hvordan man konkret håndterer forskellige situationer i bestyrelsen. 

*ABF’s standardvedtægter kan frit downloades på www.abf-rep.dk. 

Udvidet overdragelseskursus
Sted: Dato: Tidspunkt:
Vejle 14.11.17 kl. 17-20
Slagelse 20.11.17 kl. 17-20

Underviser: 
Medlemsrådgiver fra ABF 

Målgruppe: 
Foreninger primært uden administrator

Pris: 415 kr.

Sted: Dato: Tidspunkt:
Aalborg 30.09.17 kl. 10-16
København 28.10.17 kl. 10-16

Underviser: 
Ekstern advokat

Målgruppe: 
Nyvalgte og erfarne bestyrelses-
medlemmer i etage og tæt/lav byggeri 

Pris: 815 kr.

SALG

KURSER
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KURSER

ØKONOMI

Kurset giver en grundlæggende viden om foreningens økonomi, lånetyper og deres indflydelse 
på foreningens andelskrone, hvilket er styrende for foreningens drift og udvikling. Underviser vil 
inddrage deltagernes egne foreningslån og årsrapport. 

Derudover kommer kurset rundt om de mange valg, som foreningen skal tage, når I vælger lån. 
Underviseren afdækker også finansiering i foreninger, som har modtaget offentlig støtte. 

Der bliver også tid til at fokusere på lånetyper, som renteswap, der trods et dårligt ry også har 
sine fordele. 

Indhold:
• Hvilke lånetyper eksisterer på markedet? 
• Hvordan konverterer I et eksisterende lån? 
• Hvilken betydning har en renteswap for foreningens økonomi? 
• Hvilke handlemuligheder har en økonomisk trængt forening? 

Underviser vil tilrettelægge kurset efter deltagernes egne foreningslån og –økonomi. 

Alle deltagere bedes derfor indsende foreningens årsrapport og en oversigt over foreningens lån 
til abf@abf-rep.dk, senest 14 dage før kurset. Skriv ”Kursus Økonomi og lån” i emnefeltet. 

Efter kurset har deltagerne fået en indføring i samspillet mellem til de forskellige lånetyper og 
deres indflydelse på foreningens andelskrone. 

Økonomi og lån 

LEDELSE

Når en andelshaver afgår ved døden, vil der være en masse spørgsmål, som bestyrelsen skal 
forholde sig til. Kurset vil komme med anvisninger på, hvad bestyrelsen skal være opmærksom 
på, og hvordan man skal handle og reagere, når en andelshaver er afgået ved døden. 

Indhold:
• Hvad er et dødsbo? 
• Hvordan sikrer foreningen sine krav overfor dødsboet? 
• Hvilke rettigheder og pligter har dødsboet overfor foreningen? 
• Hvordan er overdragelsesproceduren ved et dødsbo? 

Efter kurset vil deltagerne have fået en forståelse af, hvad et dødsbo er, og hvordan man som 
forening beskytter sine rettigheder, når der er tale om overdragelse i forbindelse med dødsfald.

Dødsboer

Kurset giver en udførlig viden om, hvilket ansvar bestyrelsesmedlemmer påtager sig på vegne af 
en andelsboligforening. 
Det kan fx være bestyrelsens ansvar i byggesager, overdragelse af andele, løsning af interne 
stridigheder eller afgørelser om foreningens økonomi. 

Derudover får I på kurset indblik i, hvornår foreningen bør søge professionel bistand, fx hos en 
advokat eller revisor.  

Indhold:
• Hvornår er man økonomisk og juridisk ansvarlig som bestyrelsesmedlem? 
• Hvorfor er det vigtigt, at bestyrelsen tegner en bestyrelsesansvarsforsikring? 
• Hvad betyder inhabilitet for bestyrelsen? 

Underviseren gennemgår den bestyrelsesansvars- og besvigelsesforsikring, som medlemmer kan 
tegne gennem ABF. 

Bestyrelsesansvar

Sted: Dato: Tidspunkt:
Roskilde  04.10.17 kl. 17-19.30
Fredericia 28.11.17 kl. 17-19.30

Underviser: 
Medlemsrådgivere fra ABF

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav byggeri

Pris: 415 kr.

Sted: Dato: Tidspunkt:
København 21.09.17 kl. 17-19.30
Herning 10.10.17 kl. 17-19.30
Odense 7.11.17 kl. 17-19.30

Underviser: 
Medlemsrådgivere fra ABF

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav byggeri

Pris: 415 kr.

Sted: Dato: Tidspunkt:
Næstved 26.10.17 kl. 17-20

Underviser: 
Ekstern advokat

Målgruppe: 
Nyvalgte og erfarne bestyrelses-
medlemmer i etage og tæt/lav byggeri 

Pris: 415 kr.
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KURSUSOVERSIGT 2017

Praktisk information

Byggeri

Byggearbejder i andelsboligforeningen 

København Mandag 13.11.17 17.00-20.00

Sorø Onsdag 22.11.17 17.00-20.00

Tagboliger

København Lørdag 04.11.17 10.00-16.00

Salg

Forbedringer og løsøre

Holbæk Torsdag 5.10.17 17.00-20.00

Ny overdragelsesaftale

Holbæk Mandag 25.09.17 17.00-19.00

Odense Tirsdag 03.10.17 17.00-19.00

Hillerød Mandag 11.10.17 17.00-19.00

Esbjerg Tirsdag 31.10.17 17.00-19.00

Horsens Onsdag 08.11.17 17.00-19.00

Overdragelse

København Lørdag 07.10.17 10.00-16.00

Viborg Lørdag 18.11.17 10.00-16.00

Målgruppe
Kurserne er åbne for alle andelshavere i 
ABF’s medlemsforeninger, men henvender 
sig primært til bestyrelsen i foreningen.

Priser
Eftermiddags- og aftenkurser:  ....... 415 kr.
Lørdags- og dagskurser: .................. 815 kr.
Priser er inkl. moms og forplejning.

Rabat
Der gives 25% rabat, hvis flere andelshav-
ere fra samme forening deltager på samme 
kursus.

Tilmelding
Tilmeld dig på abf-rep.dk eller ring til kursuskoordinator Janni Skovmand 
på tlf. 33 86 28 36. Tilmeldingsfrist er en uge før kursusstart.

Bekræftelse på tilmelding
ABF sender en deltagerbekræftelse via mail ca. fem dage efter, at vi har 
modtaget tilmeldingen. Desuden sendes en kursusindkaldelse via SMS til 
deltageren to dage før kurset. Faktura sendes til foreningens formand/
kontaktperson efter kurset.

Afbud
Ved afbud kan kursister gratis melde fra indtil otte dage før kursets start. 
Herefter skal foreningen betale, selvom andelshaveren ikke møder frem. 
Foreningen har dog mulighed for at sende en anden deltager i stedet.
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Ledelse

Udvidet overdragelseskursus

Vejle Tirsdag 14.11.17 17.00-20.00

Slagelse Mandag 20.11.17 17.00-20.00

Ledelse

Bestyrelsesarbejde

Aalborg Lørdag 30.09.17 10.00-16.00

København Lørdag 28.10.17 10.00-16.00

Bestyrelsesansvar

Næstved Torsdag 26.10.17 17.00-20.00

Dødsboer

Roskilde Onsdag 04.10.17 17.00-19.30

Fredericia Tirsdag 28.11.17 17.00-19.30

Økonomi

Økonomi og lån

København Torsdag 21.09.17 17.00-19.30

Herning Tirsdag 10.10.17 17.00-19.30

Odense Tirsdag 07.11.17 17.00-19.30
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En foreningshjemmeside kan være et rigtig godt redskab til at dele information internt i foreningen, 
og er også foreningens visitkort fx i forbindelse med salg. ABF har i samarbejde med Go2net udvik-
let nye foreningshjemmesider, der ligger klar til brug, når jeres forening tilmelder sig løsningen.
Har I set videomanualerne på www.abf-rep.dk og er I stadig i tvivl om, hvordan I skal komme i 
gang med at bruge hjemmesiden? Så er dette arrangement for jer. 

Indhold: 
• Praktiske øvelser, der lærer deltagerne at bruge hjemmesiden, fx publicering af filer og fotos, 
 oprette og redigere undersider, oprette andelshavere i intranet, oprette et arrangement i  
 kalenderen osv. 
• Individuel support med en IT-kyndig
• Introduktion til, hvilke informationer ABF anbefaler, at man starter med at publicere.
• Arrangementet kommer både rundt om den lille og den store version af hjemmesiden. 

Deltag på arrangementet og kom i gang med at publicere indhold på jeres foreningshjemmeside.
Tempoet på arrangementet afhænger af deltagerne, og vi sørger for, at alle kan være med. 
Både bestyrelsesmedlemmer og andre andelshavere er velkomne, og det er ikke et krav, at I har 
tilmeldt jer foreningshjemmesider, nysgerrige er også velkomne. Alle deltagere skal medbringe 
egne computere.

Andelsboligdagen er en eftermiddag med foredrag og debatter om aktuelle emner inden for 
andelsboligområdet. Som noget nyt vil der også være et udstillings-område, hvor I kan møde 
professionelle aktører, der står klar til at tage en snak om udfordringerne i jeres forening.

Det endelige program vil blive offentliggjort i starten af oktober.

Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne.

ABF’s foreningshjemmesider 

Andelsboligdag

Er der hvepsereder på loftet eller væggelus i jeres andelsforenings bygninger? Har I rotter på 
foreningens område? Skadedyr kan være til stor gene i en andelsboligforening, så hvordan 
kan foreningen komme skadedyrene til livs? Hør en skadedyrskonsulent fortælle om, hvor-
dan I kan gribe skadedyr an, og hvad foreningen kan gøre for at komme af med skadedyr. 

Indhold: 
• Hvordan kommer disse skadedyr ind i boligen/ejendommen?
• Hvordan slipper foreningen af med skadedyrene?
• Kan kommunen hjælpe med at fjerne skadedyrene? 

Deltag på arrangementet og bliv godt rustet til at bekæmpe skadedyr i foreningen. 

Bekæmp skadedyr 

Sted: Dato: Tidspunkt:
Rønne 6.11.17 kl. 17-19
København 8.11.17 kl. 17-19
Ry 9.11.17 kl. 17-19
Slagelse 13.11.17 kl. 17-19
Holbæk 14.11.17 kl. 17-19
Hillerød 15.11.17 kl. 17-19
Odense 16.11.17 kl. 17-19
Aalborg 20.11.17 kl. 17-19
Holstebro 22.11.17 kl. 17-19
Esbjerg 23.11.17 kl. 17-19

Pris: Gratis

Sted: Dato: Tidspunkt:
Middelfart  28.10.17 kl. 12-17
Aarhus  11.11.17 kl. 12-17

Pris: Gratis

Sted: Dato: Tidspunkt:
Rønde 04.10.17 kl. 17-19

Pris: Gratis

ARRANGEMENTER

ABF udbyder også en lang række gratis arrangementer 
over hele landet, der alle har det til fælles, at deltagerne 
får viden og indsigt i emner, der har relevans for hverda-
gen som andelshaver.

Som noget nyt tilbydes arrangementet ”ABF’s for-
eningshjemmesider”, der er en praktisk guide til at komme 
i gang med ABF’s nye foreningshjemmesider – et med-
lemstilbud udviklet i samarbejde med Go2Net.

I efteråret 2017 vender Andelsboligdagen tilbage i 
Aarhus og Middelfart. Det bliver en hel eftermiddag med 

foredrag og debat om aktuelle emner samt med mulighed 
for at møde en række udstillere, der arbejder professio-
nelt med andelsboligforeninger.

Et af de nye arrangementer i efteråret er ”Skyd på den 
byggesagkyndige”. Her kan I stille alle de spørgsmål, I har 
til alt fra tagrenovering til samarbejde med håndværkere.

Du er velkommen til at tilmelde dig arrangementer 
i andre områder end dit eget, og du tilmelder dig på 
www.abf-rep.dk.

Vel mødt.

Arrangementer efterår 2017

POPULÆRT
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ARRANGEMENTER

Hvad gør I som forening for at sikre, at andelshaverne kan blive boende i foreningen, når de 
kommer op i årene? Deltag på arrangementet og hør hvad I som forening bør være opmærk-
som på, så andelsboligen kan være en bolig for alle livsaldre. 

Indhold:
• Aftaler imellem andelshavere, der gør hverdagen sikker 
• Hvordan kan man deltage ved fællesopgaver i foreningen?
• Tips til, hvordan man kan indrette sin bolig.

Deltag i debatten og få nye ideer med hjem til at gøre det nemmere at blive ældre og blive 
boende i foreningen.

Både bestyrelsesmedlemmer og andre andelshavere er velkomne.

87% af alle danskere er hver dag online på enten pc, smartphone eller tablet, og digitale løs-
ninger vinder frem, også i landets andelsboligforeninger. Men hvad er der af digitale mulighe-
der, og hvordan kan man udnytte mulighederne i en andelsboligforening?   

Der findes mange digitale muligheder, som kan lette foreningens administration og kommuni-
kation. Arrangementet præsenterer jer for forskellige digitale løsninger, og giver inspiration 
til, hvordan I kan bruge forskellige digitale løsninger i jeres forening. 

Indhold: 
• Fordele og ulemper ved at digitalisere i en andelsboligforening 
• Kommunikation gennem digitale medier, fx sociale medier som Facebook
• Fælles adgang til og deling af dokumenter online 
• Indkaldelse til møder og generalforsamlinger digitalt 
• Digitale underskriftsmuligheder 
• Foreningshjemmeside 

Arrangementet er stadig under udvikling i samarbejde med kreds Hovedstaden. Der kan 
derfor forekomme ændringer af indholdet. Har du forslag eller ønsker til indholdet af 
arrangementet, er du mere end velkommen til at skrive det under ”Bemærkninger”, hvis du 
tilmelder dig arrangementet via ABF’s hjemmeside. Du kan også skrive dine forslag i en mail 
til abf@abf-rep.dk, skriv ”Arr. Den digitale forening” i emnefeltet. 

Bliv ældre i boligen 

Den digitale forening 

Sted: Dato: Tidspunkt:
Næstved 10.10.17 kl. 15-17
Vejle 11.10.17 kl. 17-19

Pris: Gratis

Sted: Dato: Tidspunkt:
København 2.11.17 kl. 18.30-20.30

Pris: Gratis

Flere foreninger, særligt i de større byer, vælger i disse år at få foretaget en såkaldt valuarvur-
dering af andelsboligforeningen. Det er i stedet for at bruge den seneste offentlige vurdering, 
der ikke er blevet opdateret siden 2012, og først forventes opdateret i 2020. Men hvad er 
forskellen på de to vurderingstyper, og hvad betyder vurderingstyperne for foreningen? Deltag 
på arrangementet og hør mere om vurderingstyperne. 

Indhold: 
• Hvordan foretages en valuarvurdering? 
• Hvad er forskellen på den offentlige vurdering og en valuarvurdering?
• Hvad kan de to vurderingstyper betyde for jeres andelsboligforening? 

Arrangementet gør jer klogere på den offentlige vurdering og valuarvurderinger, så I bliver 
bedre klædt på, når I skal vælge vurderingstype i jeres forening. 

Forstå valuarvurderinger 

Sted: Dato: Tidspunkt:
København 24.10.17 kl. 18.30-20.30

Pris: Gratis
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ARRANGEMENTER

Andelsboligforeningens mange møder er vigtige. Det er her, at de store beslutninger om for-
eningen tages, og det er her, man fastsætter den daglige drift af foreningen. Beslutninger, 
som fx kan have betydning for din pengepung. Dårlige møder kan dog gøre, at andelshavere 
mister lysten til at involvere sig i deres forening. Dårlige møder kan hive energi ud af besty-
relsesarbejdet, generalforsamlinger og diverse udvalg i en forening. Deltag på mødet, og lær 
mere om, hvordan I kan skabe gode møder i jeres forening. 

Indhold:
• Hvad er et godt møde?
• Hvordan kan man udarbejde en god dagsorden?
• Forskellige mødeteknikker
• Hvordan kan man sikkert komme fra start til slut på mødet?
• Hvordan kan man håndtere personer, der ofte tager ordet og fylder meget på møderne?

Mødet giver dig værktøjer til at afholde bedre møder, hvor foreningens medlemmer føler de 
bliver hørt, hvor folk har respekt for hinanden, hvor mødet fører til beslutninger og arbejds-
planer, og hvor del-tagerne går tilfredse hjem. 

Københavns stadsarkitekt, Tina Saaby, inviterer andelshavere i København til en snak om at 
åbne byen op. 

Hør stadsarkitektens fortælle om kommunens arbejder med at skabe liv mellem husene, og 
hør hendes bud på, hvordan andelsboligforeninger bidrager og kan bidrage til livet i Køben-
havn.  

Indhold: 
• Hvilke projekter har kommunen gang i, og kan andelsboligforeninger tage initiativ til   
 projekter? 
• Hør stadsarkitekten fortælle om andelsboligforeningers særlige udfordringer og 
 muligheder i forhold til at åbne byen op.

Deltag på dette gå-hjem-møde, og bliv klogere på, hvordan Københavns Kommune arbejder 
med at skabe liv og mangfoldighed i byen. Deltag i debatten om, hvordan andelsboligforenin-
ger bidrager til byens liv, og hør om mulighederne for projekter med kommunen. 

ABF’s medlemsrådgivning tilbyder i efterår 2017 en ny husorden. 
En god husorden kan blandt andet sikre godt naboskab, skabe tryghed, forebygge konflikter 
og sætte ord på, hvordan samtlige andelshavere kan tage hensyn til hinanden. 

Husordenen fra ABF er et arbejdsredskab, som I skal tilpasse til jeres andelsboligforening. 

Målet er, at jeres forening sammen får vedtaget en række generelle leveregler og hensyn, 
der passer præcis til jeres forening. 
Arrangementet vil bl.a. give viden om:

• Hvad er en husorden? 
• Hvordan vedtages husordenen på en generalforsamling?
• Hvad kan en husorden indeholde? 
• Er det muligt at ekskludere et medlem, der ikke overholder husordenen?
• Er husdyrhold en del af husordenen?

Deltag på arrangementet og bliv præsenteret for ABF’s nye husorden, der har fokus på tryg-
hed og det gode naboskab i jeres forening. 

Hold gode møder i foreningen 

Gå-hjem-møde med stadsarkitekten 

Husorden

Sted: Dato: Tidspunkt:
Aalborg 25.10.17 kl. 17-19

Pris: Gratis

Sted: Dato: Tidspunkt:
København 29.11.17 kl. 18.30 - 21.30 

Pris: Gratis

Sted: Dato: Tidspunkt:
Aabenraa 27.09.17 kl. 17-19
Køge 26.10.17 kl. 17-19
Hillerød 8.11.17 kl. 17-19

Pris: Gratis
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Andelsboligforeningen inviteres hermed til den årlige kredsgeneralforsamling og debat i 
ABF’s kredse.

Regeringen vil i efteråret komme med forslag om nye regler om finansiering på andelsbolig-
området, og samtidig barsler Dansk Ejendomsmæglerforening med nye normer for valuarvur-
deringer. Hvilken betydning vil det få for de private andelsboligforeninger?  

ABF’s landsformand Hans Erik Lund og direktør Jan Hansen vil møde op og debattere det med 
medlemmerne på årets kredsgeneralforsamlinger. 

ABF arbejder i disse år med en modernisering af organisationen, så ABF også fremover kan 
støtte og tale de private andelsboligforeningers sag. Et udvalg er blevet nedsat til at under-
søge den nuværende struktur og komme med forslag til, hvordan ABF kan blive en endnu 
bedre organisation. 

Strukturudvalgets formand, Kirsten Holm, kommer med et oplæg på kredsgeneralforsamlin-
gen og håber meget, at I vil komme og deltage i debatten om ABF’s fremtidige organisation.
På kredsgeneralforsamlingen vil der endvidere være valg til kredsbestyrelsen samt blive be-
rettet om det lokale arbejde i kredsen og i ABF som landsorganisation. 

Derfor, mød frem, gør jeres indflydelse gældende og bak op om det lokale arbejde i ABF.
Husk tilmelding senest en uge før af hensyn til forplejning, der varierer fra kreds til kreds. Du 
kan se indkaldelsen for netop din kreds på abf-rep.dk. 

Alle andelshavere i foreningen er velkomne til at deltage.

ABF sender en bekræftelse på tilmeldingen til deltagerne pr. mail.

Procedure for valg til kredsbestyrelsen
Du behøver ikke anmelde dit kandidatur pa forhånd for at kunne stille op til kredsbestyrelsen.

Kredsgeneralforsamling

Sted: Dato: Tidspunkt:
Aakirkeby  4.09.17  kl. 18-21
Aalborg  5.09.17  kl. 19-22
Vejen  7.09.17  kl. 19-22
Hillerød  12.09.17  kl. 18-22
Holbæk  14.09.17  kl. 18-22
Aarhus  18.09.17  kl. 19-22
Vordingborg  19.09.17  kl. 16-18.30
Odense  21.09.17  kl. 19-22
Skive  26.09.17  kl. 18-22
Køge  28.09.17  kl. 18-22
Frederiksberg  12.10.17  kl. 17.30-19.30

Pris: Gratis

Sted: Dato: Tidspunkt:
Aalborg 6.11.17 kl. 17-19
Holstebro 1.11.17 kl. 17-19

Pris: Gratis

ARRANGEMENTER

Hvilke regler gælder, når jeres forenings bygninger skal renoveres, når I skal ombygge eller 
have lavet energimærke? 

Kom og stil alle jeres spørgsmål til en beskikket byggesagkyndig. En beskikket byggesag-
kyndig har en byggeteknisk grunduddannelse samt en uddannelse i reglerne for bygnings-
gennemgang. Derudover har personen mindst fem års erfaring i at gennemgå og vurdere 
bygninger. På arrangementet kan I stille spørgsmål til den byggesagkyndige om alt det, som 
måtte bekymre jer i forbindelse med foreningens bygninger, fx vedligeholdelse, ombygning 
osv.

Indhold: 
• Arrangementets indhold afhænger af de spørgsmål, som deltagerne stiller. 
• Er I fx usikre på, hvilke faldgruber der kan være ved tagrenovering eller ved samarbejde  
 med håndværkere? 
• Arrangementet er en oplagt lejlighed til at møde andre andelshavere fra lokalområdet 
 og høre om de udfordringer, som de har med driften af deres forenings bygninger.

I er meget velkomne til på forhånd at indsende spørgsmål eller emner, som du ønsker, at vi 
tager op på arrangementet. Mail spørgsmål/emner til abf@abf-rep.dk og skriv ”Skyd på den 
byggesagkyndige” i emnefeltet. Du er også meget velkommen til at have spørgsmålene med 
til selve arrangementet.

Mød op til arrangementet og få svar på spørgsmål, som knytter sig til driften af andelsbolig-
foreningens bygninger. 

Skyd på den byggesagkyndige 

POPULÆRT
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ARRANGEMENTER

Indimellem kan det være uoverskueligt at finde rundt i vedtægter og lovgivning på andels-
boligområdet. På arrangementet har I mulighed for at stille spørgsmål til en jurist fra ABF’s 
medlemsrådgivning om alle emner indenfor andelsboligområdet. 

Arrangementet er også en oplagt lejlighed til at møde andre andelshavere fra lokalområdet 
og høre om de udfordringer, som de har med at drive deres forening.

 
• Arrangementets indhold afhænger af de spørgsmål, som deltagerne stiller. 
• Er I usikre på energimærkningsordningen? 
• Hvilke regler gælder for fremleje? 
• Kan man søge boligstøtte, når man bor i andelsbolig? 
• Må andelshavere selv bestemme farven på deres hegn?

I er meget velkomne til på forhånd at indsende spørgsmål eller emner, som I ønsker, at vi 
tager op på arrangementet. Mail spørgsmål/emner til abf@abf-rep.dk og skriv ”Skyd på juri-
sten” i emnefeltet. I er også meget velkomne til at have spørgsmålene med til selve arrange-
mentet.

Deltag på arrangementet og få svar på spørgsmål, som knytter sig til driften af en andelsbo-
ligforening. 

Både bestyrelsesmedlemmer og andre andelshavere er velkomne.

Skyd på juristen 

Sted: Dato: Tidspunkt:
Holbæk 2.11.17 kl. 17-19

Pris: Gratis

Er din andelsboligforening selvadministreret, eller overvejer I at blive det? Arrangementet 
giver deltagerne en forståelse for, hvad det kræver at være selvadministrerende, og kommer 
rundt om en række redskaber til at løfte opgaven. 

Arrangementet vil give lejlighed til at stille spørgsmål, erfaringsudveksle med andre for-
eninger og diskutere de enkelte opgaver og ansvarsområder som selvadministreret forening. 
Efter arrangementet er deltagerne bedre klædt på til at skabe overblik over hverdagen som 
selvadministreret forening. 

Indhold: 
• Hvad er selvadministration? 
• Fordele og ulemper ved selvadministration 
• Bestyrelsens rolle & ansvar 
• Overdragelse, fremleje, pant & udlæg 
• Bogføring, andelsværdiberegning, økonomi og regnskab 
• Energimærkning, drift & vedligeholdelse 
• Forsikringsbehov/erstatning 
• Honorar til selvadministratoren 

Arrangementet er under udvikling i samarbejde med kreds Hovedstaden. Der kan derfor 
forekomme ændringer af indholdet. Har du forslag eller ønsker til indholdet af arrangemen-
tet, er du velkommen til at skrive det under ”Bemærkninger”, hvis du tilmelder dig arrange-
mentet via ABF’s hjemmeside. Du kan også skrive dine forslag i en mail til abf@abf-rep.dk, 
skriv ”Arr. Selvadministration” i emnefeltet. 

Selvadministration 

Sted: Dato: Tidspunkt:
København 21.11.17 kl. 18.30-21

Pris: Gratis
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ARRANGEMENTER

Foreningens grønne haver og fællesarealer kan være vigtige mødesteder for foreningens be-
boere, samt en grøn oase i hverdagen. Har du og din forening brug for inspiration til forenin-
gens grønne områder, så deltag på arrangementet. 

Indhold: 
• Hvordan kan foreningens grønne fællesarealer fornyes?
• Hvornår og hvordan skal buske og træer beskæres?
• Viden om vedligeholdelse af grønne områder
• Inspiration til anderledes grønne løsninger i foreningen. 

Deltag på arrangementet, og få tips og ideer til, hvordan I kan vedligeholde og forny jeres 
haver, fælles arealer, beskære buske og træer. Hør også om, hvordan I kan gøre foreningens 
grønne områder til et blomstrende sted, hvor andelsboliglivet kan udfolde sig.

Går I med planer om at omdanne det grimme hjørne til en solbeskinnet hyggekrog, eller skal 
der gøres alvor af ”de fælles plantekasser”? Og vil I løfte i flok og lave det som et fælles pro-
jekt i andelsboligforeningen?

At skabe projekter i fællesskab i foreningen giver både sammenhold og godt naboskab - og det 
sparer penge! Men det kræver også god planlægning og en god proces at få folk ombord, for-
dele opgaverne rigtigt, have materialer og redskaber klar og skabe en god oplevelse for alle. 

Indhold:
• Til workshoppen får I hjælp til at konkretisere jeres eget projekt
• Hjælp til at få lavet en god procesplan
• Få gode råd til opgavefordeling, redskaber o.l. 
• Gode råd til, hvordan I får involveret naboerne

For at deltage i workshoppen skal I være mindst to personer fra hver forening. I kommer til at 
arbejde konkret med jeres egen case, så hav jeres projektidé klar. Resultatet af workshoppen 
bliver en klar køreplan for jeres projekt fra opstart til ibrugtagning.

For at komme tættere på din medlemsforening og give jer mulighed for at drøfte jeres udfordringer og problemer i den 
daglige drift, tilbyder ABF’s lokale kredse at komme ud til jer i jeres forening, fælleshus eller lign. Her kan vi sammen 
drøfte de emner I har behov for. Det kan fx være om:

 • At kende sine rettigheder og pligter som andelshaver og bestyrelse
 • At finde medlemmer til foreningens bestyrelse og andre opgaver
 • At fordele vedligeholdelsesansvar mellem andelshaver og foreningen
 • At udarbejde en vedligeholdelsesplan
 • At få det sociale liv i foreningen til at fungere
 • At håndtere restancer og andre økonomiske forhold
 • At løse dagligdagens små konflikter i tide.

Det er en fordel, hvis flere foreninger i området går sammen, så vi kan samle omkring 30-40 andelshavere. 
ABF hjælper gerne med at skabe kontakt til andre andelsboligforeninger i jeres lokalområde.

Er du interesseret i medlemstilbuddet, så send en mail til abf@abf-rep.dk eller ring til 33 86 28 30.

Udnyt det grønne areal

Workshop om naboprojekter

Få besøg af din lokale ABF-repræsentant

Sted: Dato: Tidspunkt:
Viborg 2.10.17 kl. 17-19

Pris: Gratis

Sted: Dato: Tidspunkt:
København 10.10.17  kl. 18.30-21

Pris: Gratis
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Gratis ABF arrangementer 
- for alle andelshavere

HUSKTILMELDING

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING
[Aakirkeby]

ABF’S FORENINGS-
HJEMMESIDER
[Rønne]

Bornholm

4. SEP.

2017

6. NOV.

2017

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING
[Vordingborg]

BLIV ÆLDRE I BOLIGEN
 
[Næstved]

Sydsjælland

19. SEP.

2017

10. OKT.

2017

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING
[Odense]

ANDELSBOLIGDAG
 
[Middelfart]

ABF’S FORENINGS-
HJEMMESIDER
[Odense]

Fyn

21. SEP.

2017

28. OKT.

2017

16. NOV.

2017

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING 2016
[Holbæk]

SKYD PÅ JURISTEN
 
[Holbæk]

ABF’S FORENINGS-
HJEMMESIDER  
[Holbæk]

Vestsjælland

14. SEP.

2017

2. NOV.

2017

14. NOV.

2017

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING
[Aalborg]

HOLD GODE MØDER
I FORENINGEN
[Aalborg]

SKYD PÅ DEN 
BYGGESAGKYNDIGE
[Aalborg]

ABF’S FORENINGS-
HJEMMESIDER
[Aalborg]

Nordjylland

5. SEP.

2017

25. OKT.

2017

6. NOV.

2017

20. NOV.

2017

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING 
[Skive]

UDNYT DET GRØNNE 
AREAL
[Skive]

SKYD PÅ DEN
BYGGESAGKYNDIGE 
[Holstebro]

ABF’S FORENINGS-
HJEMMESIDER
[Holstebro]

ABF’S FORENINGS-
HJEMMESIDER
[Esbjerg]

Vestjylland

26. SEP.

2017

2. OKT.

2017

1. NOV.

2017

22. NOV.

2017

23. NOV.

2017

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING 
[Hillerød]

HUSORDEN
  
[Hillerød]

ABF’S FORENINGS-
HJEMMESIDER
[Hillerød]

Nordsjælland

12. SEP.

2017

8. NOV.

2017

15. NOV.

2017

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING 
[Vejen]

HUSORDEN

[Aabenraa]

BLIV ÆLDRE I BOLIGEN
 
[Vejle]

Sydjylland

7. SEP.

2017

27. SEP.

2017

11. OKT.

2017

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING
[Køge] 

HUSORDEN

[Køge]

ABF’S FORENINGS-
HJEMMESIDER
[Slagelse]

Midtsjælland

26. OKT.

2017

28. SEP.

2017

13. NOV.

2017

WORKSHOP OM
NABOPROJEKTER 
[København]

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING
[Frederiksberg]

FORSTÅ VALUAR-
VURDERINGER 
[København]

DEN DIGITALE
FORENING
[Frederiksberg]
 
ABF’S FORENINGS-
HJEMMESIDER 
[København]
 
SELVADMINISTRATION

[København]  

GÅ-HJEM-MØDE MED
STADSARKITEKTEN
[København]  

Hovedstaden

10. OKT.

2017

12. OKT.

2017

24. OKT.

2017

2. NOV.

2017

8. NOV.

2017

21. NOV.

2017

29. NOV.

2017

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING 2016
[Aarhus]

BEKÆMP SKADEDYR
 
[Rønde]

ABF’S FORENINGS-
HJEMMESIDER 
[Ry]

ANDELSBOLIGDAG

[Aarhus]

Østjylland

18. SEP.

2017

4. OKT.

2017

9. NOV.

2017

11. NOV.

2017
TILMELD DIG PÅ ABF-REP.DK 
- OG TAG DIN NABO MED...
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Hjælp dit barn 
med den første andelsbolig
Studiestarten står for døren, og måske har du en søn eller datter, 
som er i gang med boligjagten. Her har du mulighed for at foræl-
drefinansiere dit barns kommende andelsbolig. 

Ofte kan du optage lån på favorable vilkår enten med sikker-
hed i din egen bolig eller på basis af din økonomi. Pengene kan 
derefter lånes videre til barnet som fx et rente- og afdragsfrit 
lån. Det kan ske uden, at det betragtes som en gave, hvis der 
udfærdiges et gældsbrev for lånet, og lånet er et såkaldt anfor-
dringslån, som betyder, at långiver til enhver tid kan opsige til 
indfrielse uden varsel.

En anden løsning er, at man aftaler, at lånet forrentes og af-
drages. Man kan eksempelvis matche det lån barnet får med det 
lån, du optager, så du ikke har nogle udgifter. Barnet får på den 
måde glæde af de bedre lånevilkår, du kan opnå.   

På ABF’s hjemmeside kan du læse mere om forældrefinansie-
ring, og du kan også finde eksempel på, hvordan du kan udarbej-
de et gældsbrev. God boligjagt.

Søger du en arkitekt, som kan tegne foreningens nye fælleshus, 
eller har du brug for en revisor, der kan udarbejde jeres årsregnskab?

Så kan ABF’s firmaguide være en nem og hurtig vej til nye samar-
bejdspartnere.

Guiden indeholder links til fx valuarer, energikonsulenter, admini-
stratorer, byggerådgivere, revisorer, vurderingsmænd og advokater.

Er du ansat I et firma, som ønsker at komme i kontakt med an-
delsboligforeninger, er det muligt at annoncere i ABF’s firmaguide. 
Du kan sende en mail til abf@abf-rep.dk.

Læs mere på
WWW.ABF-REP.DK > LOV & FAKTA > 
KØB OG SALG AF ANDELSBOLIG

Find foreninger på
WWW.ABF-REP.DK > OM ABF > 
ORGANISATION > KREDSE

Brug ABF’s firmaguide på
ABF-REP.DK

Firmaguide

Er du på jagt efter andelsboligforeninger i et be-
stemt område, fx hvis du går med flyttetanker, kan 
du på ABF’s hjemmeside finde foreninger i de enkelte 
ABF-kredse. 

Har din forening en hjemmeside, uploader vi gerne 
information om den på abf-rep.dk. I skal blot sende 
følgende oplysninger til abf@abf-rep.dk:
 
 • Hjemmesideadresse
 • Medlemsnummer
 • Navn på foreningen
 • By
 • Antal andele i foreningen
 • Evt. tekst om foreningen, 
  max 300 anslag inkl. mellemrum.

Få jeres 
hjemmeside 
på abf-rep.dk

abf nyt

Få andelsbolignyheder på
FACEBOOK.COM/ABF_NYHEDER

Er du nysgerrig efter mere viden om andelsboligforhold, kan 
du følge ABF på Facebook. Her får du opdateringer med nyhe-
der, information og gode idéer.

Tre af forårets og sommerens mest populære 
opdateringer har været:
 • Valuarvurdering kontra offentlig vurdering (7. juli)
 • Happy Pride (16. august)
 • Opslag fra besøgende: Hvad gør de forskellige 
  foreninger ved dem, der ikke deltager i fælles 
  arbejdsdage? (13. juni)

Facebook-hits



I kender det måske: Generalforsamlingen er gået i gang, men det står hurtigt klart, at 
der ikke er nok fremmødte til at stemme vedtægtsændringerne igennem. Det mang-
lende fremmøde er ikke kun en udfordring i jeres forening.

DATEA oplever, at færre andelshavere har tid til at engagere sig i andelsboligforeningens 
liv og i de demokratiske beslutningsprocesser. Det gør det svært at træffe de nødvendige 
beslutninger og dermed sikre en ordentlig drift og udvikling i foreningen. 

Uafhængig af tid og sted
Med Den Digitale Generalforsamling bliver andelshaverne løsrevet fra kravet om at være 
et bestemt sted på et bestemt tidspunkt, når der er generalforsamling. Man kan stemme 
online eller via vores app, og på den måde være to steder på samme tid. 

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af 
investeringsejendomme. Vi er kendte for at være professionelle, empatiske og værdi-
skabende, hvilket sikrer løsninger, der understøtter vore kunders forretning. 
Læs meget mere på datea.dk

DATEA gør general- 
forsamlingen digital

Den Digitale Generalforsamling gør de demokratiske beslutningsprocesser  
i foreningen nemmere for både bestyrelsen og andelshaverne. 

Vil du vide mere om Den Digitale Generalforsamling?
Kontakt Jacob Linvald – telefon 45 26 05 02 eller JAL@datea.dk

”Håbet er, at det kan få flere 
til at stemme. Samtidig gør vi 
det også muligt for bestyrelsen 
at forberede sig til general-
forsamlingen uden at mødes  
fysisk. Det vil forhåbentlig være 
medvirkende til, at flere enga-
gerer sig i bestyrelsesarbejdet”, 
siger Anette Dyhl, afdelings- 
direktør for foreningsejendom-
me i DATEA.

Brugervenligt og intuitivt
I mange foreninger bor ældre 
mennesker, som hverken ejer 
en computer eller smartphone. 
Mange er også glade for den 
”klassiske” generalforsamling. 

”Det er helt afgørende for os, 
at Den Digitale Generalforsam-
ling er brugervenlig, enkel og 
intuitiv, så alle kan være med, 
ligesom det også er muligt at 
lade sig repræsentere ved fuld-
magt, hvis man ikke selv er di-
gitalt indstillet. Jeg ved, at det 
langtfra er alle foreninger, der 
ønsker at være fuldt digitale, og 
jeg forventer således også, at 
nogen fortsat vil afholde fysiske 
generalforsamlinger. Jeg vil 
dog opfordre foreningerne til at 
være åbne og eventuelt give det 
en chance.” siger Anette Dyhl.

DATEA Forening Artikel Ann 210x285 Den digitale OK.indd   1 24/03/17   11.51

ANNONCE



LIV TIL EJENDOMME 
Rigenshus er en historisk andelsboligforening i København, som vi passer godt på.  
Vi administrerer, udvikler og servicerer danske ejendomme og varetager alle typer af opgaver;  
fra lejeopkrævning og tilsyn med ejendomme til rådgivning af vores kunder. 
Mød flere af vores ejendomme på livtilejendomme.dk

J E G  E R  R I G E N S H U S
Jeg overlevede brandene, der hærgede 1700-tallet.

Og jeg undveg byfornyelsen, der ændrede alt  i  1940’erne.
Jeg står her stadig efter mere end 250 år.

Fuld af  minder og københavnere.
Et langt l iv kræver,  at man passer godt på sig selv.



27www.abf-rep.dk

tema  
TEKST LISE CLEMMENSEN

Vågner du op om morge-
nen med stik på på armen, 
eller ligger der små sorte 
rotteekskrementer på 

gulvet? Måske er du en af de mange 
andelshavere, der kommer i (lidt for) 
tæt kontakt med mus, væggelus eller 
andre skadedyr. Antallet af skade-
dyrshenvendelser er nemlig stigende, 
både i de større byer og ude på landet. 

Rotter i vækst
En af de kommuner, der har mærket 
en markant stigning i henvendelser 
fra borgere, der er ramt af skadedyr, er 
Københavns Kommune. Her er bud-
gettet for kommunens skadedyrsenhed, 
der udelukkende fokuserer på rotter, 
steget fra 11.4 millioner kr. i 2011 til 
14.9 millioner kr. i 2016, og det er der 
ifølge enhedschef Kjeld Christensen 
fra Københavns Kommune en helt 
naturlig forklaring på:

– Rotter er i kraftig vækst her i kom-

munen.  Vi får så mange henvendelser 
fra borgere, at vi har oprettet en skade-
dyrsenhed, der udelukkende arbejder 
med forebyggelse og bekæmpelse af 
rotter. I 2011 fik vi knapt 3.000 henven-
delser, i 2016 er tallet steget til næsten 
8.000, så der er tryk på, fortæller han.

De københavnske borgere, og der-
med også andelshavere, er gode til at 
informere kommunen, når de ser rotter, 
og kommunens rotteindsats er gratis. 
Derfor er der heller ikke så mange hen-
vendelser til ABF’s medlemsrådgivning 
om lige præcis rotter. Der er til gengæld 
et andet skadedyr, der ”hitter” i ABF’s 
rådgivning: Væggelus.

Juridisk kattepine
En af de andelsboligforeninger, der 
har kæmpet med de bittesmå lus er 
A/B Houmannsgården i København. 
Foreningen, der tæller 85 lejligheder, 
har været plaget af netop væggelus og 
tog derfor kontakt til ABF’s medlems-

rådgivning for at få råd og vejledning. 
Det fortæller foreningens næstfor-
mand og kasserer Kristoffer Bunch:

– En af lejlighederne blev angrebet 
af væggelus, og de spreder sig jo som 
død og helvede, og der var ikke nogen, 
der vidste, hvordan de var kommet ind 
i lejligheden. I bestyrelsen var vi i tvivl 
om, hvordan vi skulle tackle situatio-
nen i forhold til både indsats og hvem, 
der skulle betale. Derfor ringede vi til 
ABF, og her fik vi rådgivning, så vi kun-
ne komme videre, fortæller Kristoffer 
Bunch. 

For bestyrelsen var det svært at 
gennemskue, hvilke andelshavere, der 
havde taget væggelus med ind i ejen-
dommen, og bestyrelsen besluttede 
derfor at betale regningen for hurtigt at 
få fjernet væggelusene én gang for alle:

– I ABF fik vi rådgivning om, at det 
ville være meget vanskeligt at placere et 
ansvar for, hvem der havde bragt vægge-
lusene ind i ejendommen. Vi vurderede, 

” De spreder sig jo som død 
 og helvede”

Gnavere, der bider hul i elinstallationer, bananfluer, der fordærver din mad 
og væggelus, der invaderer din seng. Lyder det bekendt, så læs ABFnyt’s 
tema om skadedyr.  Vi snakker med A/B Houmannsgården i København og 
A/B Dalinbo 2A i Randers om deres erfaringer med skadedyr, og så dykker 
bladet ned i de små banditters verden og ser på, hvordan du bekæmper dem 
og ikke mindst, hvem der betaler regningen. Det er blevet krible krabletid.

SKADEDYR 
– NÅR DE SMÅ BÆSTER FLYTTER IND

Skadedyr er et stigende problem i mange foreninger. ABFnyt kigger nærmere på de små bandit-
ter og snakker med en ekspert og to foreninger om skadedyr. Og husk, ABF’s medlemsrådgiv-
ning er klar til at hjælpe jer.

LIV TIL EJENDOMME 
Rigenshus er en historisk andelsboligforening i København, som vi passer godt på.  
Vi administrerer, udvikler og servicerer danske ejendomme og varetager alle typer af opgaver;  
fra lejeopkrævning og tilsyn med ejendomme til rådgivning af vores kunder. 
Mød flere af vores ejendomme på livtilejendomme.dk

J E G  E R  R I G E N S H U S
Jeg overlevede brandene, der hærgede 1700-tallet.

Og jeg undveg byfornyelsen, der ændrede alt  i  1940’erne.
Jeg står her stadig efter mere end 250 år.

Fuld af  minder og københavnere.
Et langt l iv kræver,  at man passer godt på sig selv.
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at det var i foreningens interesse at få 
fjernet væggelusene hurtigst muligt, 
inden de bredte sig til andre lejligheder. 
Så der blev hyret et skadedyrsfirma, der 
fik udryddet alle væggelus, og det var 
den helt rigtige beslutning, for de nåede 
ikke at brede sig, fortæller Kristoffer 
Bunch.

Tjek forsikringen
Rotter er ikke kun en plage i etageejen-
domme i de større byer. De trives også i 
tæt/lav bebyggelse over hele landet. Og 

en af de foreninger, der 
har haft ubudne gæster, 
er A/B Dalinbo 2A i 
Randers. Her oplevede 
den lille forening på 
otte andele, at en rotte 
kom ind i en af husene 
via kloakken og bed 
hul i faldstammen. 
Det fortæller for-
eningens formand 
Henning Holm:

– Selvom det kun var en enkelt rotte 
i en enkelt bolig, har det skabt så meget 
postyr, at vi i grundejerforeningen, der 
tæller 60 andelsboliger, er blevet enige om 
at indhente tilbud på rottespærre på de 
store kloakrør ved tilgangen til forenin-
gens område. Det vil blive meget billigere 
at sikre på denne måde, end at skulle 
sikre den enkelte bolig, fortæller han.

Ansvar, regning og forsikringer
Det er ikke kun Københavns Kommu-
ne, der oplever et stigende antal hen-
vendelser om skadedyr. Det oplever 
ABF’s jurister også, fortæller juridisk 
chef i ABF Shalaleh Momeni:

– Skadedyr er et område i vækst, 
også når det gælder medlemshenvendel-
ser. Vi har oplevet en stigning på 40% 
fra 2014 til 2016, og selvom det er et 
specielt område, er vi klar til at rådgive 
medlemsforeningerne. Typisk ringer 
foreninger om de juridiske og økono-
miske aspekter af skadedyr, fx hvem 
har ansvaret for bekæmpelse, hvem 

betaler en eventuelt regning, og dækker 
forsikringen. Der sidder vi altid klar til 
at hjælpe medlemmerne, fortæller hun. 

I Københavns Kommune er enheds-
chef Kjeld Christensen glad for de man-
ge årvågne københavnere, men alligevel 
vil han gerne komme med et par gode 
råd til hovedstadens mange andelsbo-
ligforeninger:

– Få filmet jeres kloakker hver 3-5. 
år for ødelæggelser og få det ind i jeres 
driftsbudget. Det er en dødkedelig 
udgift, men pengene er hurtigt tjent ind 
i forhold til at skulle i gang med de store 
gravemaskiner, slutter han.

TILSTANDS-
RAPPORT?
– EN GRATIS 
MULIGHED

SPIR TEGNESTUE OG BYGGERÅDGIVNING udarbejder gerne en 
tilstandsrapport på Deres ejendom. Tilstandsrapporten er gratis, såfremt 
De ønsker at gå videre med sagen hos os.

Vi har stor erfaring indenfor følgende områder:

•  Arkitekt og ingeniørrådgivning
•  Bygningsrenovering
•  Bygherrerådgivning
•  Bygge og økonomistyring  
•  Tilstandsrapporter
•  Andelsvurderinger
•  Vedligeholdsplan

Frederiksberg Allé 17, 2. sal // 1820 Frederiksberg C
Mobil: 22 57 16 19 // Mail: info@spir-aps.dk // www.spir-aps.dk

Pris for 2 stk.samme sted:

11.498,-  

Kontakt os ved bestilling, forespørgsel på flere enheder eller 
hvis du ønsker et uforbindende møde om muligheder.

6.399*
JUBII
PRIS

 1 stk. SIKU TwinFresh RA1.

 Hulboring af 1 stk. Ø160 i op til 36 cm  
murstensvæg. (Gælder kun op til  

2,5 m i højden fra terræn.)

 Montage pr. enhed, inkl. 
 tilslutning til eksisterende  

el-installation 230V. 
(0-10 m til  

tilslutning).

SIKU 
50075 RA1-50 V2 Twin 

Fresh Comfo

40
dB

27 m³/h

2016

SIKU TwinFresh RA1

●● Genbruger op til 88% af varmen i rummet.
●● Hjælper boligen til et bedre indeklima.
●● Nedsætter risikoen for skimmel i boligen.
●● Nedbringer radon i kælderen.

SIKU TwinFresh Comfo 1-rumsventilator med varme- 
genvinding sørger for energieffektiv ventilation i  
lejligheder, kældre, rækkehuse, erhvervslejemål mv.
 
Ventilatoren muliggør fugtstyring, og den justerbare 
lufthastighed sikrer et individuelt tilpasset indeklima.

*Prisen inkluderer:

Nyhed

Rune Berg Henriksen 
Tlf. 28 59 89 74 
rbh@bolind.dk

Michael Andersen 
Tlf. 40 26 02 28
ma@bolind.dk

Team Indeklima

Tag kampen op mod radon 
og skimmel og genbrug 
samtidig 88% af varmen!

Decentral rumventilation med varmegenvinding:

Mistanke om skimmel?
Bestil besigtigelse, skimmeltest, omfangsbedømmelse 
og rapport til Jubilæumspris  frem til 15. november.

Skimmelrapport

Indeklima

Otto Leisners Alle 45, 7600 Kvissendrup 

Bestilt af: DR Boligbyen
Projektnr: 123456 
Oprettet:  1. juli 2016

Lige nu tilbyder vi:
●● Besøg og besigtigelse
●● Skimmeltest (Mycometer)
●● Omfangsbedømmelse
●● Skimmelrapport og tilbud

Undgå skimmel i ejendommen!
Har I mistanke om eller er der synlige tegn 
på skimmel i ejendommen, så er det vigtigt, 
at få besigtiget problemet af en specialist, 
så skaden kan begrænses. Det er sundt for 
både indeklima og økonomi.

Vi har mange års er-
faring med lokalise-
ring og bekæmpelse 
af skimmel i store 
ejendomme i såvel 
beboelsesejendom-
me som i erhvervs-
lejemål.

A
lle

 p
rise

r e
r e

kskl. m
o

m
s.

1.495
SPAR
2.500

Skimmelsanering

Jubilæumspris

Inkl. montering

2017_09 Bolind Ann ABF nyt 03.indd   1 18/08/2017   09.44

Københavns Kommune holder 
foredrag i andelsboligforenin-
ger om rotteforebyggelse og 
-bekæmpelse. Send en mail til 
rotteanmeldelse@tmf.kk.dk. 
Foredraget er gratis.

Gratis foredrag
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på skimmel i ejendommen, så er det vigtigt, 
at få besigtiget problemet af en specialist, 
så skaden kan begrænses. Det er sundt for 
både indeklima og økonomi.

Vi har mange års er-
faring med lokalise-
ring og bekæmpelse 
af skimmel i store 
ejendomme i såvel 
beboelsesejendom-
me som i erhvervs-
lejemål.
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Din guide 
til skadedyr 
Rotter, bananfluer og duer. ABF guider dig her 
igennem en række af de mest aktive skadedyr 
og giver dig gode råd til, hvordan du skal tackle 
dem, hvis jeres veje krydser.

TEKST LISE CLEMMENSEN        ILLUSTRATION SIGNE LINDGREN

Kendetegn: 
Mus er gnavere ligesom rotter, men kroppen er mindre end 
hos rotter. En af de mest almindelige typer mus er hus-
musen, der er ca. 8-9 cm lang og læg dertil en lidt kortere 
hale. I øvrigt er halen kortere hos mus end hos rotter, hvis 
du er i tvivl om, hvilken af de to banditter, du har besøg af. 
Et sikkert tegn på musebesøg er dens afføring, som ligger 
spredt overalt. Afføringens tykkelse er som spidsen på en 
kuglepen og er 3-5 millimeter lange. En mus’ snude er som 
regel mere spids end hos en rotte.

Hvorfor er mus skadedyr?
Mus er skadedyr, fordi de, ligesom rotter, kan gnave 
sig igennem næsten alt materiale på jagt efter mad og 
redemateriale. Mus kan derfor lave store skader på alt fra 
isolering og gardiner til møbler og el-installationer. Det 
kan i værste fald forårsage kortslutninger og brand.

Mus kan også gnave store huller i fx fleksible ventila-
tionsrør. Det kan give kondensproblemer og derved risiko 
for råd og svamp. 

 De små gnavere kan også fordærve fødevarer med de-
res ekskrementer og urin. Det kan udgøre en smittefare, 
men ikke i lige så høj grad som hos rotter. Har du mistanke 
om fødevarer, der har været i berøring med mus, skal du 
smide dem ud. 

Har du mus i køkkenet, skal du lukke alle fødevarer inde 
i tætsluttende beholdere af glas eller metal, men ikke i 
plastik, da mus godt kan gnave igennem en plastikbøtte. 

Hvordan forebygger jeg mus?
• Tjek huset eller soklen for huller.
• Gem mad og affald.
• Sæt metalnet for ventilationsåbninger i sokler,   
 døre og vinduer.
• Sørg for, at der er tæt om alle rørgennemføringer.
• Sæt en 5 cm metalskærm på lodrette, udvendige.   
 rør, så mus ikke kan hoppe op på loftet.
• Lad ikke fuglefoder flyde på jorden.

Hvem har ansvaret for at bekæmpe mus?
Opdager du, at du har besøg af de små gnavere i din bolig, 
er det dit ansvar som andelshaver at bekæmpe de små 
grovædere. Du kan enten sætte fælder op eller lægge gift. 
Ulempen ved gift er, at de døde mus kan ligge og rådne 
under gulvbrædder eller andre steder, hvor det er svært 
at komme til. Vælger du at bruge fælde, skal du købe en 
fælde, der passer til musens størrelse.

Hvem betaler regningen?
Det er som udgangspunkt foreningen, der betaler regnin-
gen for musebekæmpelse, hvis et privat skadedyrsfirma 
har været tilkaldt. Hvis det konkret kan bevises, at en 
andelshaver er skyld i musebesøget, kan foreningen sende 
regningen videre til andelshaveren. n

Mus
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Kendetegn: 
Bananfluer er omkring 3-4 mm og har en gulligbrun farve, 
stribet bagkrop og gennemsigtige vinger. 

Hvorfor er bananfluer skadedyr?
Bananfluer er skadedyr, fordi de kan inficere og dermed 
fordærve fødevarer. 

Hvordan forebygger jeg bananfluebesøg?
• Fjern overmoden frugt. Kom frisk frugt i en 
 papirspose eller opbevar det i køleskab.
• Glas og flasker skal være lukkede og helst 
 opbevares i køleskabet.
• Fjern tomme flasker og glas fra din bolig.
• Klar opvasken, så der ikke står beskidt service 
 fremme og udskift ofte karklud og svamp.

• Fjern dit opvaskemiddel, hvis der er citrus i. 
 Duften tiltrækker bananfluer.
• Brug affaldsbeholder med låg.
• Luk kompostbeholdere og fjern nedfaldsfrugt.
• Rens affaldsbeholdere og kompostbeholdere 
 efter tømning.

Hvem har ansvaret for at bekæmpe bananfluer?
Flyver de små banditter rundt i dit hjem, er det dit ansvar 
som andelshaver at komme af med fluerne igen. Gentag 
forebyggelsen og luft derefter ud og støvsug grundigt. 
Hvis du er generet af bananfluer fra din nabo, og samtale 
ikke fremmer forståelsen for dine gener, kan du kontakte 
bestyrelsen, som herefter kan kontakte din nabo, men 
prøv lige, om I ikke kan finde ud af det sammen, inden der 
går ”krig” i de små kræ. 

Hvem betaler regningen?
Er situationen ude af kontrol, og et professionelt firma 
skal ud, er det dig som andelshaver, der skal betale reg-
ningen for at slippe af med de små, irriterende flyvere i din 
bolig. n

Kendetegn: 
Duer og måger kræver nok ikke den store forklaring, det 
er fugle, du ofte hører på grund af den larm, de laver, når 
de kurrer og skriger, og så klatter de, ligesom andre fugle, 
overalt. 

Hvorfor er duer og måger skadedyr?
Duer og måger bærer rundt på andre skadedyr som fx lop-
per og mider, der kan sprede sig til mennesker. Insekterne 
lever på fuglene, i deres reder og på afføring, men når 
fuglene forlader rederne, vil skadedyrene vandre ind i din 
bolig for at finde mad.

Duer og måger kan også bære sygdomme, som fx sal-
monella, hvilket kan være en af årsagerne til, at de har 
fået øgenavnet ”flyvende rotter”.

Duer og måger kan desuden lave reder i tagrender, 
skorstene og udsugningsanlæg og dermed forvolde skade 
på din bolig eller på jeres fælles ejendom. Derudover er 
duers afføring så syreholdig, at den kan forvolde skader 
på murværk.

Hvordan forebygger jeg due- og mågebesøg?
• Undgå fodring af småfugle på åbne foderpladser, som 

er tilgængelige for måger og duer.
• Fjern små grene og kviste, som kan bruges til at bygge 

rede med. 

• Sørg for at forhindre fuglenes adgang  
til lofter og andre ubenyttede rum. 

• Brug fysiske forhindringer som fuglepigge, net eller 
stålwirer. 

• Anvend forskellige former for fugleskræmsler. 
• Beskyt skraldesække med fx trailernet, så duer og 

måger ikke kan komme til denne fødekilde. 
• Hold altid containere med madaffald helt lukkede med 

fast låg. 

Hvem har ansvaret for at bekæmpe duer og måger?
Oplever du, at duer og måger har invaderet udearealet ved 
din bolig eller jeres fælles ejendom, skal du kontakte be-
styrelsen, som igen kan kontakte et professionelt firma, 
der bekæmper fuglene. Mange foreninger har regler om 
fuglefodring skrevet ind i deres husorden. Er du i tvivl om, 
hvilke regler der gælder i din forening, så tag en snak med 
bestyrelsen. 

Hvem betaler regningen?
Udgangspunktet er, at foreningen betaler regningen. 
Hvis bestyrelsen kan bevise, at en andelshaver er årsag 
til due- og mågebesøg, kan bestyrelsen sende regningen 
videre til andelshaveren. n

Bananfluer

Duer og måger

tema  
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Kendetegn: 
Væggelusen er en tæge, som lever af blod. En voksen 
væggelus er ca. 5-6 millimeter lang og har ingen vinger. 
Væggelusen er et udpræget natdyr, og i dagtimerne gem-
mer den sig i sprækker og revner og lægger 4-5 æg om da-
gen. De fleste opdager, de har væggelus ved, at de vågner 
op med bid på de steder, som ikke har ligget under dynen.

Hvorfor er væggelus skadedyr?
Væggelus er ikke et skadedyr. Når vi alligevel tager dem 
under kærlig behandling her i temaet, er det fordi væg-
gelus er på stærk fremmarch i de danske hjem, med stor 
sandsynlighed fordi vi rejser mere og til mere eksotiske 
lande. Du kan heldigvis selv gøre meget for at forebygge, 
at de små blodsugere kommer med hjem i din bolig. 

Hvordan forebygger jeg væggelus?
• Hvis du overnatter steder hvor du normalt ikke over-

natter, fx på hotel, vandrehjem, ferie/sommerhuse 
mv., kan du løfte madrasser i sengene og se efter tegn 
på væggelus.

• Se efter efterladte ekskrementer i form af indtørret 
blod, de ligner små sorte prikker i hjørnerne af senge-
rammen og på undersiden af madrasserne. 

• Når du kommer hjem fra din rejse, så lad vær med at 
tage bagagen direkte ind i beboelsen. Find et rimeligt 

sted hvor den kan stå i ”karantæne” og undersøg  
indholdet, inden det tages ind. 

• Tøj kan evt. puttes direkte i vaskemaskinen eller en 
uges tid i dybfryseren. 

• Shopper du boligudstyr på loppemarkeder eller klunser 
ting fra containere og storskraldsområder, bør du under-
søge tingene grundigt, inden du tager dem ind i din bolig.

Hvem har ansvaret for at bekæmpe væggelus?
Vågner du op med bid fra væggelus, er det dit ansvar 
som andelshaver at bekæmpe væggelus. Er der tale om 
mindre genstande med væggelus, kan man varme eller 
kuldebehandle tingene. Er der tale om større ting, kan du 
bruge ugiftige puddermidler.

Hvem betaler regningen?
Det er dig som andelshaver, der betaler for bekæmpelse 
af væggelus i egen bolig. Hvis naboen er skyld i vægge-
lus, skal du som andelshaver kontakte bestyrelsen, da 
du har en oplysningspligt til at informere til gavn for det 
samlede fællesskab. Det er i øvrigt ikke tilladt at kræve 
væggelusattest af kommende andelshavere, selvom det 
kan være fristende!  n

Væggelus

Kendetegn: 
Rotten kræver nok ikke en lang beskrivelse, den er en ca. 
25 cm lodden gnaver med en hale på ca. 20 cm. Et vigtigt 
kendetegn er dog, at rotter efterlader sin afføring i en bunke 
i modsætning til mus, der spreder den overalt. Så ved du det!

Hvorfor er rotter skadedyr?
Rotter spiser eller tilsviner fødevarer, der dermed går tabt, og 
med urin og ekskrementer kan de også overføre fx salmonel-
labakterier, som kan give madforgiftninger. Rotter kan også 
gnave i el-installationer, inventar, rørledninger, kloakrør og 
isolering, der kan være besværlige og kostbare at udbedre, og 
ødelæggelser som i værste fald kan forårsage brande. Derfor 
gælder det om at forebygge besøg af de små gnavere.

Hvordan forebygger jeg rottebesøg?
• Opbevar fødevarer i metal- eller glasbeholdere med 

tætsluttende låg.
• Placer udendørs skraldeposer i metalspande med for-

svarligt monteret låg.
• Læg ikke madaffald i din forenings kompostbunke. 
• Huller eller små åbninger i ydervægge fx omkring 

kabler eller rør kan fyldes med rustfri ståluld og kal-
fatring eller beton. Rotter kan hoppe, så tjek op til en 
højde på ca. 4 meter.

• Reparer tagskader og anvend trådnet for at forsegle 
huller i taget.

• Hold toiletsædelåget nede. Brug tætsluttende metal-
riste eller skærme til dækning af afløb især i kælder-
rum. Kontrollér regelmæssigt rør og sørg for, at brud 
repareres straks.

Hvem har ansvaret for at bekæmpe rotter?
Er uheldet ude, og du har set eller har mistanke om rotter, 
er det din pligt som andelshaver at kontakte din egen 
kommune. Det er ikke bestyrelsens ansvar. Kommunen 
vil herefter gratis sende en rottebekæmper, der oftest 
sætter fælder op. Du kan anmelde rotter via hjemmesiden 
borger.dk.

Hvem betaler regningen?
Det er som udgangspunkt foreningen, der betaler regnin-
gen for rottebekæmpelse, hvis et privat skadedyrsfirma 
har været tilkaldt. Hvis det konkret kan bevises, at en 
andelshaver er skyld i rottebesøget, kan foreningen sende 
regningen videre til andelshaveren. n

Rotter
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Kendetegn: 
Møl er gråbrune insekter på 5-12 mm, der ynder at sværme 
rundt i dit køkken eller soveværelse. Larverne er 5-10 mm 
lange og hvidlige i farven. Det er de voksne møl du ser, 
larverne lever i det skjulte og på mørke steder, men det er 
laverne, der forårsager skaderne i hjemmet, fordi de spiser 
fødevarer og andre organiske materialer som fx stof. Voks-
ne møl tager ikke føde til sig og forvolder ingen skade, men 
du skal alligevel bekæmpe dem, så de ikke formerer sig.

Hvorfor er møl skadedyr?
Møl er skadedyr, fordi de kan forvolde store skader på 
ting i hjemmet, når de gnaver hul i tøj, stof, læder, pelse 
og tæpper. Og så går de gerne på madhugst i dit proviant-
skab, især mel og gryn er guf for de små dyr.

Hvordan forebygger jeg møl?
Møl i køkkenet kommer ofte med hjem i fødevarer fra 
supermarkedet, og det er rigtig svært at forebygge. Du 
kan fx hælde mel over i en lukket beholder, og opdager du, 
at der er møl i din mel eller gryn, så smid madvarerne ud. 
Møl i resten af huset kommer ofte ind i dit hus via brugte 

møbler eller tøj, så tjek dine loppefund grundigt, eller sæt 
det i karantæne, indtil du er sikker på, at du ikke lukker 
uvelkomne dyr ind i din bolig.

Hvem har ansvaret for at bekæmpe møl?
Bliver dit hjem invaderet af de små flyvende bæster, skal 
du lave en ordentlig hovedrengøring. Brug ikke for meget 
vand, da møl er glade for fugt, brug i stedet en opvredet 
klud og kom godt ind i hjørnerne og slut af med at svin-
ge støvsugeren. I ekstreme tilfælde kan du også bruge 
et middel mod møl. Det er dig som andelshaver, der skal 
bekæmpe møl i dit hjem.

Hvem betaler regningen?
Er situationen ude af kontrol, og et professionelt firma skal 
ud, er det dig som andelshaver, der skal betale regningen for 
at slippe af med de små altædende insekter i din bolig. n

Kilder: www.borger.dk, www.pestium.dk, www.husoghavesiden.dk, www.bolius.dk, www.mst.dk, www.dpil.dk

Møl

A/B Skoleparken i Holstebro løb med 
prisen som årets andelsboligforening 
2016. Skal I være med i kapløbet om 
titlen som årets andelsboligforening 
2017 og præmien på et års gratis 
medlemskab af ABF?
ABF ønsker at hylde og synliggøre de 
mange sunde og veldrevne andelsbo-

BLIV ÅRETS ANDELSBOLIGFORENING 2017
ligforeninger med engagerede an-
delshavere, der i fællesskab gør de-
res forening til et fantastisk sted at 
bo. Bor du i en forening med et godt   
naboskab, smukke bygninger, vel-
holdte udearealer eller noget helt 
fjerde? Så nominér jeres forening til 
“årets andelsboligforening 2017.”

Vind 1 års medlemskab af ABF!

Send en mail til abf@abf-rep.dk mærket 
”Årets andelsboligforening 2017” senest 

torsdag d. 30. november kl 12 og fortæl os, 
hvorfor jeres forening skal løbe med prisen. 

Vi glæder os til at høre fra jer!

DELTAG I ABF’S GRATIS ARRANGEMENT 
BEKÆMP SKADEDYR. LÆS MERE SIDE 17



- En fantastisk
mulighed

at komme ud
i det fri

30år
Efter 30 år og mere end 120.000 monterede altaner tillader vi os at sige, at vi er 
specialister i altaner. Kontakt os allerede i dag så din drøm kan blive til virkelighed. 
balco@balco.dk, tlf. 57 83 13 50. 

Arkitekter A/S

Svanemosegaardsvej 9A

DK 1967 Frederiksberg C

Tlf +45 35 39 11 99

Fax +45 35 39 40 99

info@plan1.dk

www.plan1.dk

arkitekter maa / par

Energirenovering

Bæredygtigt byggeri

Termografering

Miljødriftplaner

Byfornyelse

Tagboliger 

Trapperenovering

Altaner og tagterrasser

Tag- og vinduesudskiftning



35www.abf-rep.dk

BAG DØRENE
ABFnyt er 
taget til A/B 
Solfang i Fre-

dericia for at finde ud 
af, hvem der bor Bag 
Dørene.

TEKST KATRINE NADIA JØRGENSEN   FOTO PALLE SKOV
andelsliv  

Navn og alder: 
Karin Mørk Iversen, 67 år.

Hvad laver du til daglig?
Pensioneret gymnasielærer. Hver 
tirsdag kører jeg til København 
for at passe mine små børne-
børn. Jeg besøger også ofte min 
gamle mor og går til idræt tre 
gange om ugen.

Hvorfor bor du i andelsbolig-
forening?
Jeg kan godt lide, at der ikke 
er så stor udskiftning blandt 
beboerne, fordi folk som regel 
tager ejerskab, når de bor i andel. 

Jeg kan rigtigt godt lide at bo i 
bofællesskab, fordi jeg kan følge 
med i de andres liv – og de følger 
med i mit. Vi laver mad sammen, 
og det er enormt hyggeligt og 
inspirerende. Når jeg er alene, 
laver jeg sjældent mad til mig 
selv.

Hvor mange år har du boet i 
foreningen?
Otte år.

Hvad er det bedste ved at bo i 
foreningen?
Fællesskabet. At følge med i 
hinandens hverdag og deltage i 

vores mange klubber. Jeg er med i 
strikkeklubben.

Hvad er dine ønsker for for-
eningen i fremtiden?
Jeg håber, at den gode stemning 
fortsætter, og at vi bliver ved 
med at tage hensyn til hinanden. 
Jeg vil også gerne være med til at 
finde på flere kreative projekter, 
der udnytter vores udendørsa-
real. For et par år siden byggede 
vi for eksempel et shelter oppe 
på en bakke på vores flotte 
naturgrund.
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Navn og alder: 
Dennis Domino Thomasen, 36 år.
Sara Hegelund, 37 år.
Sune Hegelund Thomasen 8 og 
Asger Hegelund Thomasen 4 år.

Hvad laver I til daglig?
Dennis: Pædagogisk fritidsleder 
på en folkeskole tæt på Frede-
ricia.
Sara: Folkeskolelærer i Kolding.

Hvorfor bor I i andelsbolig-
forening? 
Dennis: Vi forelskede os i fælles-
skabet og de smukke omgivelser.
Sara: Vi havde lige opsagt vores 
stillinger, fordi vi ville hjem til 
Jylland. Derfor ledte vi efter en 
lejlighed, der var til at betale. Vi 
faldt helt tilfældigt over bofæl-
lesskabet her, og få uger senere 
var vi godkendt af banken og 
havde skrevet under.

Hvor mange år har I boet i for-
eningen?
Sara: Syv år.

Hvad er det bedste ved at bo i 
foreningen?
Dennis: Vi har gode naboer, kom-
mer hinanden ved og passer på 
hinanden.
Sara: Vi deles om mange opgaver. 
Jeg tager mig af høns, planter og 
laver rengøringsplaner for fælles-
områderne. Det minder meget om 
en gammel landsby. Vi er en stor 
del af hinandens hverdag og mø-
des ofte ude i glasgangen mellem 
vores huse.

Hvad er jeres ønsker for for-
eningen i fremtiden?
Dennis: Jeg håber, vi får bygget 
den legeplads, vi længe har talt 
om. Den gamle rev vi ned, da den 
var begyndt at rådne.
Sara: Jeg håber, at forskelligheden 
bliver bevaret. Den ældste er 70 
år, og den yngste helt nyfødt. 
Vi er forskellige steder i livet, 
og derfor kan vi byde ind med 
forskellige ting.

Navn og alder: 
Dagny Køster, 69 år.

Hvad laver du til daglig?
Pensioneret folkeskolelærer. I 
andelsboligsammenhæng passer 
jeg mine viceværtsopgaver – jeg 
tager mig af køkkenhaven og pas-
ser vores fælles planter i krukker.

Hvorfor bor du i andelsbolig-
forening?
Min mand og jeg var med til at op-
føre bofællesskabet for 30 år siden. 
Vi valgte andelsboligformen, fordi 
det skulle være en relativt billig 
boform, og andelstanken passede 
godt til de værdier, vi ønskede, 
at vores bofæller skulle have. 
Dengang – i starten af firserne – 
var andelsboligformen helt ny og 
spændende.

Hvor mange år har du boet i 
foreningen?
30 år.

Hvad er det bedste ved at bo i 
foreningen?
At vi hjælper og støtter hinanden 
i alle livets faser, og at vores al-
dersspredning er stor. Vi er blevet 
langt bedre til at være et bofæl-
lesskab, fordi alle beboere i dag 
ved, hvad de går ind til. Dengang 
var både andelstanken og bofæl-
lesskabstanken ny. Vi er også gode 
til at holde impulsive arrangemen-
ter. I går var min fødselsdag, og 
jeg diskede op med kaffe, boller 
og lagkage, som jeg annoncerede 
i vores Facebook-gruppe samme 
formiddag.

Hvad er dine ønsker for for-
eningen i fremtiden?
Vi skal blive ved med at trives 
og udvikle os sammen. Jeg håber 
også, at vi opretholder balancen i 
aldersspredningen. Om få måne-
der vokser Solfang med endnu et 
lille medlem, og så har vi fire børn 
på under et år.
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Navn og alder: 
Peter Knudsen, 53 år.
Kirsten Vad Knudsen, 51 år.
Luna Marie Vad Knudsen, 20 år. 
Johan Knud Vad Knudsen, 21 år.

Hvad laver I til daglig?
Peter: Uddannelsesleder på Fre-
dericia Gymnasium.
Kirsten: Kirke- og kulturmedar-
bejder i Lyng Kirke i Fredericia.

Hvorfor bor I i andelsbolig-
forening? 
Peter: Vi havde lyst til at bo i 
bofællesskab, og det var egentlig 
et tilfælde, at Solfang var en 
andelsboligforening. 
Kirsten: Vi kan godt lide den store 
spændvidde af mennesker i alle 
aldre. Det skaber et enormt nær-
vær, og det er en rigdom at komme 
tæt på så mange mennesker, som 
vi ellers ikke ville møde.

Hvor mange år har I boet i for-
eningen?
Kirsten: Vi har boet her i 23 år, og 
foreningen er 30 år gammel. To af 
vores tre børn bor stadig hjemme.

Hvad er det bedste ved at bo i 
foreningen?
Peter: Vores dejlige lille hus ligger 
meget naturskønt, og det passer 
os godt, at vi ikke har et kæmpe 
hus, vi selv skal holde ved lige. 
Vi har boet fem mennesker på 85 
km2.
Kirsten: Vi er gode til at løfte i 
flok. For eksempel ved arbejdsda-
gene. Sidste gang tømte, skurre-
de og skrubbede vi sammen vores 
overdækkede glasgade. De fælles 
projekter lykkes, fordi vi kender 
hinanden rigtig godt.

Hvad er jeres ønsker for for-
eningen i fremtiden?
Peter: At vi fortsat deles om 
forskellige projekter som madlav-
ning, hytteture og udbygning af 
værkstedet.
Kirsten: At vi bliver ved med at 
passe på hinanden. Sidste år 
mistede vi en kvinde i foreningen. 
Vi tog til hendes begravelse og 
stod ved hendes hus og sang. Det 
nærvær og den gode energi kan 
jeg stadig mærke efterdønnin-
gerne af.

Navn og alder: 
Thomas Balslev Hansen, 31 år
Kari Bjerre Sørensen, 38 år

Hvad laver I til daglig?
Thomas: Selvstændig indret-
ningsarkitekt og -rådgiver.
Kari: Kemi- og fysiklærer.

Hvorfor bor I i andelsbolig-
forening? 
Thomas: På grund af det sociale 
samvær med naboerne. Ølbryg-
ning i vores fælles køkken,  ar-
bejdslørdage og fredagsøl hver 
eneste fredag. Nogle gange er vi 
tre, andre gange tyve. 
Kari: Det bliver et familiært 
netværk med tiden, og jeg nyder 
at kende mine naboer godt. 

Hvor mange år har I boet i 
foreningen?
Thomas: Ni år. 
Kari: Flyttede ind for et år siden.

Hvad er det bedste ved at bo i 
foreningen?
Thomas: Vi bruger hinandens 
kompetencer. Jeg giver gode råd 
til mine naboer om deres mere 
eller mindre dårlige smag med 
indretning – og jeg hjælper med 
at passe deres børn.
Kari: Udsigten og indsigten. Vi 
bor i et fantastisk område med 
udsigt til skov og eng, og vi 
lærer lige så meget om os selv 
som vores bofæller, fordi vi bor  
så tæt.

Hvad er jeres ønsker for for-
eningen i fremtiden?
Thomas: Mere kunst i glasga-
den, aktivitetshuset og udenfor. 
Jeg kan godt lide at se på liv, 
farver og kunst. 
Kari: Jeg vil gerne have flere 
dyr. Vi har en flok høns, men jeg 
drømmer om ænder og slagte-
kaniner. 

andelsliv  

BAG DØRENE:
I hvert nummer af ABFnyt er der spot på 
mangfoldigheden og diversiteten blandt 
landets andelshavere.

LÆS MERE OM FORENINGEN PÅ:
WWW.ABSOLFANG.DK 
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 andelspanel
TEKST METTE JUEL MADSEN        TEGNING NIELS POULSEN

I hvert nummer af medlemsbladet ABFnyt giver vi ordet til en ekspert, som vil drysse sin viden ud over bladet. 
I dette nummer har vi givet pennen til Mette Juel Madsen, konfliktmægler og underviser.

Mette Juel Madsen
UNDERVISER, CENTER 
FOR KONFLIKTLØSNING   

Curt Liliegreen
BOLIGØKONOM OG 
SEKRETARIATSCHEF I BOLIG-
ØKONOMISK VIDENSCENTER   

Mads Boserup Lauritsen 
BYBONDE OG GRUNDLÆGGER
AF TAGTOMAT.DK

Rie Skårhøj
CHEFKONSULENT 
I LED FRIVILLIGE

ANDELSPANEL

”Jeg vil bare så gerne være sammen 
med jeres børn”, siger Ulla med tårer 
i øjnene og fortsætter: ”Jeg havde 
købt julegaver til dem, men de har 
aldrig fået dem på grund af den her 
konflikt”. 

Ulla var involveret i en nabokon-
flikt. En konflikt, der på overfladen 
handler om larm, der ødelægger Ullas 
nattesøvn og gør, at hun næsten ikke 
kan høre TV’et. Og overboerne tør 
ikke længere lade børnene invitere 
deres legekammerater hjem. De er 
bange for, at det larmer og optrapper 
konflikten med underboen. 

Da Ulla og overboerne sidder 
sammen til en konfliktmægling, 
taler de om larm og om, hvordan det 
påvirker dem i deres hverdag. Men de 
fortæller også om, hvordan de har det 
med hinanden, og hvordan de godt 
kunne tænke sig, at deres forhold som 
naboer skal være.  

Når vi havner i en konflikt, er der 
typisk flere forskellige elementer i 
konflikten. Det kan være noget helt 
konkret, som vi er uenige om: Må 
der stå fodtøj i opgangen? Er det ok 
at bruge foreningens penge på legetøj 
til gården? Hvor mange penge skal vi 
bruge? Det kan også være noget mere 
personligt, som fx måden vi kommu-
nikerer på: Hvorfor hilser hun ikke på 

mig? Hvorfor kom hun ikke direkte 
til mig i stedet for at klage? 

Når konflikter udvikler sig, er det 
ofte fordi, at de forskellige elementer 
bliver blandet sammen og bygger 
ovenpå hinanden. Her kan det være 
vigtigt at overveje, hvad der betyder 
noget for mig i denne situation: Hand-
ler det om larmen? Eller handler det 
om, at vi har en dårlig relation? Er det 
derfor, at larmen generer mig? 

Ulla ville gerne lege med børne-
ne, lære dem og familien at kende. 
Hun ville også gerne have mindre 
larm. Men som hun selv sagde under 

konfliktmæglingen: ”Måske er det 
nemmere at håndtere larmen, hvis jeg 
kender jer og har et godt forhold til 
børnene”. 

Når vi selv bliver klar over, hvad 
der virkelig betyder noget i situatio-
nen, bliver det også nemmere for os 
at gå ind i konflikten og tale med den 
anden part om det betydningsfulde. 
Det er afgørende, at vi flytter fokus fra 
overfladen og det, der er nemmest at 
tale om (fx larm) til det, der er svæ-
rest at tale om (fx vores forhold som 
naboer).  n

Nabokonflikter under lup
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Gaihede a/s . Trekronergade 126
 
H .  2500 Valby .  www.gaihede.dk   

Gaihede, ingeniører og arkitekter, hjælper jer
med at lave en plan over vedligehold og
nødvendige investeringer i jeres ejendom.
Det sikrer ro og luft til andre spændende
projekter i andelsboligforeningen.

Gaihede er eksperter i renovering og
vedligehold af bygninger. Vi hjælper
allerede en række foreninger med:

•  Bygningsrenovering
•  Vedligeholdsplan
•  VVS-installationer
•  Energioptimering
•  Skybrudssikring

Ring til os og hør nærmere på tlf. 70 22 11 41

Vi passer på jeres bygning

VURDERING AF ANDELSBOLIGEN
Få en uafhængig og professionel gennemgang af forbedringer
og evt. mangler i forbindelse med salg
Arbejdet udføres i henhold til ABFs principper

tlf. 29 24 48 32
bygogtjek@bygogtjek.dk
Vurderinger foretages

hverdage 9 - 21
lørdag  søndag 9 - 14

andelsboligvurdering.dk
Torben Lundgren

Byggeteknisk konsulent

Standardvurdering    

Kr. 3.000,-
Inkl. moms    
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www.techem.dk

Gratis ejendomstjek

Reducér varmeforbruget

Få et godt tilbud på forbrugsmåling fra Techem

Ved du, hvornår du bedst kan spare på dit forbrug?

Uanset om du har fjernaflæste varmefordelingsmålere, vand- eller 
energimålere i ejendommen, kan du følge dit forbrug og opsætte for-
brugsmål, så du automatisk får besked fra Techem Beboer App.

Vi hjælper med:

•  brugervenlige forbrugsopgørelser 
•  råd og vejledning om lovgivningen  
•  et gratis ejendomstjek  

Forbrugsmålere fra Techem kan lidt mere!

Nemt!

ABF-håndbogen.dk

abf-håndbogen.dk

Hvad er ABF-håndbogen?

ABF-håndbogen er en hånd-

bog for private andelsbolig-

foreninger og professionelle 

aktører, der udførligt be-

handler juridiske, tekniske 

og økonomiske emner 

i forhold til drift af en 

andelsboligforening.

ABF-håndbogen er online!

Nu findes ABF-håndbogen 

også i en digital version. 

Den digitale version funge-

rer som en passwordbeskyt-

tet hjemmeside, som man 

kan tegne abonnement på.

Løbende opdateringer

I den digitale håndbog har 

brugere direkte og lynhurtig 

adgang til et opslagsværk, 

som løbende bliver op-

dateret, så den følger den 

nyeste lovgivning på 

området.

Pris:

1.700 kr. for første år, 

herefter 800 kr. pr år.

Medlemspris:

850 kr. for første år, 

herefter 400 kr. pr år.
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ANDELSHAVERE STÅR SAMMEN 
MOD SKYBRUD

En kanal og et seks meter dybt bassin skal forhindre, at A/B Katrinedal i Vanløse bliver udsat for 
flere oversvømmede kældre. ABFnyt var med til indvielsen.

TEKST KATRINE NADIA JØRGENSEN     FOTO JACOB NIELSEN
andelsliv  

Først bliver der spillet op til 
dans, og så bliver der serve-
ret grillpølser og sodavand. 
Beboerne er samlet for at 

indvie deres nye skybrudssikrede gård, 
og de stimler sammen på et splitse-
kund, da det lyder fra højttalerne, at nu 
skal den røde snor over broen klippes.

Foreningens yngste beboer får lov 

til at svinge saksen over den roman-
tiske bro, der svæver over en form 
for kanal, som omringer det grønne 
gårdområde i andelsboligforeningen 
A/B Katrinedal i Vanløse. Når det 
regner, vil vandet fra tagrenderne 
blive ledt videre til den dybe kanal 
og herfra strømme ud til et seks 
meter dybt opsamlingsbassin, der 

gemmer sig under foreningens nye 
brede terrasse.

Plads til 35.000 liter regnvand
Skybrudssikringen har kostet 325.000 
kroner, som HOFOR har betalt, og den 
har været to år undervejs. 

– Det nye opsamlingsbassin kan 
rumme 35.000 liter vand, og det er 

En kanal er en af de mange tiltag A/B Katrinedal har etableret for at beskytte ejendommen mod skybrud. Og man må gerne lege på broen.
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 andelsliv

mere end de fleste skybrud efterlader. 
Beboerne mindsker risikoen for over-
svømmede kældre, og deres ejendom-
me vil stige i værdi på grund af det 
forskønnede gårdmiljø, siger civilin-
geniør og projektleder Kåre Press-Kri-
stensen og tilføjer, at Vanløse var en 
af de kommuner, der blev hårdest 
ramt af skybruddet i 2011.

– Friværdien blev udhulet, og 
nogle beboere måtte rive hele villaer 
ned. Hvem vil have et hus eller en 
lejlighed med kælder, hvor der er stor 
risiko for oversvømmelse, spørger 
han retorisk. 

Oversvømmede kældre var netop 
en af årsagerne til, at bestyrelsen i 
A/B Katrinedal besluttede sig for at 
skybrudssikre deres forening.

– Jeg har hørt mange historier om 
beboere, der blev nødt til at skovle 
store mængder vand op af kældrene 
i 2011, siger foreningens formand, 
Birgitte Mandøe, der blev inspireret 
til skybrudssikringen af en artikel i 
lokalavisen.

Sammen med resten af bestyrel-
sen inviterede hun alle naboer til et 
beboermøde på det lokale kulturhus. 
Og den tidlige involvering af forenin-

gens beboere er den direkte årsag 
til, at skybrudssikringen er blevet en 
succes, forklarer Birgitte Mandøe:

– Det var vigtigt for os, at alle bebo-
ere fik medindflydelse på projektet. I 
starten luftede beboerne deres bekym-
ringer. Nogle var nervøse for, om vi 
ville kunne kigge ind i hinandens lej-
ligheder, fordi en del af bevoksningen 
skulle fældes. Andre ville høre, om 
asfalten i gården ville blive ved med at 
være bred nok til biler, siger hun.

Da bekymringerne var luftet, gik 
de i gang med den egentlige works-
hop. Ingen idéer var for skøre, for-
tæller Ulla Mathiasen, der har været 
tovholder på projektet. Og hun råder 
andre andelshavere til at finde nys-
gerrigheden frem, når de skal i gang 
med ideudviklingen:

– Vi havde de mest vanvittige 
idéer i starten. Vi talte om at lave 
et nedløbsrør, som børnene kunne 
bruge som klatrestativ, en svævebane 
hen over legepladsen og en kanal med 
plexiglas over, så vi kunne kigge ned 
til ungernes legetøj og sejlbåde.

De skøreste ideer blev aldrig reali-
seret. Men borgermødet gav beboerne 
mod på at lave en total renovering af 

hele gården. Derfor skulle foreningen 
selv spytte mere end 200.000 kroner 
oveni det beløb, som HOFOR betalte 
for regnvandsløsningen.

Der blev for eksempel bygget en 
”jorden er giftig”-legeplads ud af 
de store træer, der alligevel skulle 
fældes, og der blev anlagt en ekstra 
terrasse. Beboerne hjalp selv til med 
det praktiske arbejde, og det meste 
blev koordineret over en særlig Face-
book-gruppe til formålet. 

– Hvem er friske på at plante pil 
på søndag? spurgte vi for nyligt ud 
på Facebook, siger Ulla Mathiasen. 
En håndfuld beboere dukkede op, 
og i dag er der plantet omkring 800 
pil langs den nye kanal, der skal 
sørge for, at den aldrig går over sine 
bredder.

– Pil drikker meget vand, og så har 
de gode rødder, der sørger for at holde 
kanalens sider på plads, udbryder 
Kåre Press-Kristensen begejstret. n

Andelshaverne var mødt talstærkt op for at fejre afslutningen på et langt forløb.

SE VIDEO FRA A/B KATRINEDAL:
FACEBOOK.COM/ABF.REP.DK
ABF UDBYDER GRATIS ARRANGEMEN-
TET WORKSHOP OM NABOPROJEKTER. 

LÆS MERE SIDE 22
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andelsliv  

Peter Maler A/S er blevet 
total entreprenør, og vi kan 
nu påtage os alle former for 
arbejde i Deres forening.

Garanti for godt håndværk

Ring til Peter Maler A/S 3810 3280
www.peter-maler.dk

Murerarbejde•
Tømrerarbejde•
VVS-arbejde•
Blikkenslagerarbejde•
Malerarbejde•
Elarbejder•
Kloakarbejde•
Gulvarbejde•
Snedkerarbejde•
Rådgivning•

Peter Maler A/S

Godthåbsvænget 14A, 2000 Frederiksberg, telefon 3810 3280

Rådgivende Ingeniører

Holmsgaard a/s
Rådgivende ingeniører 
Irlandsvej 5, 2300 København S  
T: +45 32 97 01 07
www.holmsgaard.com

Renovering • Tilstandsrapporter • Vedligeholdelsesplaner
Energimærkning • Skybrudssikring • Installationer

Vælg en tovholder på pro-
jektet. Gerne en person, 
der også er medlem af 
andelsboligforeningens 
bestyrelse.

Få sparring hos en ekstern 
ekspert.

Søg støtte til projektet 
hos HOFOR – Hovedstads-
områdets Forsyningssel-
skab – eller se andre støt-
temuligheder på www.
klimatilpasning.dk.

Hold et beboermøde. Vær 
åben over for kritik og be-
kymringer – og nysgerrig 
på dine naboers idéer.

Få engageret beboerne i 
det praktiske arbejde. Det 
styrker fællesskabet – og I 
sparer penge.

Kilde: Bestyrelsen for andels-
boligforeningen A/B Katrinedal i 
Vanløse

Kom godt 
i gang

Bestyrelsesansvarsforsikring eller den kombinerede bestyrelsesansvars- 
og besvigelsesforsikring beskytter andelshavere, som sidder i foreningens 
bestyrelse mod at skulle dække eventuelle tab personligt.

Kun for medlemmer
Årlig præmie for en bestyrelsesansvarsforsikring
Kr. 820 pr. selvadministrerede forening.
Kr. 530 pr. administrerede forening.

Årlig præmie for kombineret bestyrelsesansvars- og besvigelsesforsikring
Kr. 1.270 for selvadministrerede foreninger.
Kr. 790 for administrerede foreninger.

Forsikringer gennem ABF

Læs mere og bestil forsikring på
ABF-REP.DK > MEDLEMSKAB > 
FORSIKRINGER

NB. Priser genforhandles årligt.



Find jeres nye
administrator
nemt og graas
Ageras er Danmarks største formidler inden for 
ejendomsadministraaon al andelsboligforeninger. 
Hos Ageras hjælper vi jeres forening med at finde 
den helt rigage ejendomsadministrator.

Baseret på jeres forenings behov matcher vi jer 
med 3 relevante og sammenlignelige 
administratorer - helt graas og uforpligtende.

      Spar penge: 3 albud giver gennemsigaghed

   Spar ad: Vi finder de bedste kandidater

   Ideel løsning: Vi sikrer det perfekte match

Ring  l os på 77 34 80 81
Eller gå ind på www.ageras.dk/abf

Lad solceller betale ejendommens nye tag 

De seneste års udvikling på solcellemarkedet har medført, at det i dag er en god forretning for 
boligforeninger at producere deres egen bæredygtige el.  
Prisen for solcelle-el ligger i dag typisk mindst 50-75 % under den pris, man betaler hos sit elsel-
skab. Solcelleanlæg er derfor ikke længere udelukkende et spørgsmål om miljø, men er i høj 
grad en god investering.  
 

AB Søpassagen  
Danmarks første CO2-neutrale andelsboligforening AB Søpassagen har udskiftet nedslidt skifer-
tag mod gade med solcelletag – en smuk innovativ løsning, som har banet vej for godkendelse af 
integrerede solcelleanlæg i Københavns Kommune.  
Solcellerne var først og fremmest tænkt som dækning af det fælles el-forbrug. Imidlertid var der 
plads til mere og den gunstige solcellepris medvirkede yderligere til at styrke ønsket om at ud-
nytte tagets muligheder fuldt ud.  
Foreningen tjener samlet ca. 80.000,- kr. pr. år ved egenproduktion af el og derudover sparer 
beboerne ca. 1000,- kr./år i målerafgift pr. bolig. Forrentningen i dag  er ca. 10-12%, hvilket er 
væsentligt højere end i banken.           

  

Markedets største udvalg  
Vi har et anlæg til enhver bygning, ny som gammel og uanset om man ønsker anlægget integre-
ret i taget eller lagt oven på.  
Vi analyserer jeres muligheder og præsenterer et konkret beslutningsgrundlag indeholdende 
den bedste løsning, finansiering, forrentningen af jeres investering, tilbagebetalingstiden samt 
jeres fremtidige elpris og CO2-besparelse. Derefter er det nemt at træffe den rette beslutning.  

 

Gaia Solar A/S, Hammerholmen 9-13E, DK-2650 Hvidovre,  

Telefon +45 36 77 79 76 , GAIASOLAR.DK | FACEBOOK.COM/GAIASOLAR 
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annoncer  

Få et gratis og 
uforpligtende møde. 

Kontakt os på 33 13 79 50 
eller info@status-kbh.dk

Du kan også læse mere 
om vores produkter og priser 
på www.statusdanmark.dk

Brug for sparring og uvildig rådgivning?
Har I benyttet de sidste mange års rentebevægelser til lø-
bende at omlægge og optimere foreningens lån? Har I holdt 
øje med bidragssatsen og undersøgt mulighederne for at 
få sænket denne? Hvilken beslutningsproces gennemgik 
foreningen sidste gang der skulle optages et lån?   

Træf de rigtige valg med en finansiel strategi
I Status tager vi afsæt i foreningens situation og sammen 
formulerer vi en finansiel strategi, som sikrer en stabil drift. 
En klar retning, der kan følges år efter år og sikrer mod 
forhastede ”afstikkere”.

Vi tager udgangspunkt i det klassiske fastforrentede 30 
årige obligationslån, der opfylder behovet for en tryg og 
gennemsigtig finansiering, som de fleste andelsboligfor-
eninger har. Det vil sige:

• Et lån, som sikrer andelsværdien bedst muligt
• Et lån, hvor ydelsen ikke stiger og dermed påvirker   
 boligafgiften
• Et lån, hvor foreningen kan få en gevinst, både når   
 renten stiger og falder

Særligt for selvadministrerende foreninger har vi stor 
erfaring i at forhandle bidragssatsen ned og vi overvåger 
samtidig at den forbliver på det lavest mulige niveau.

OVERVÅGNING 
OG OPTIMERING 
AF REALKREDITLÅN
Få lavere bidragssats og undgå 
risikable og uigennemskuelige lån!

Følg ABF på 
facebook.com/abf.rep.dk 
og få nyheder og 
information om 
andelsboligområdet

Download overdragelsesaftalen på
WWW.ABF-REP.DK > STANDARDDOKUMENTER 

Tilmeld dig kursus i ny 
overdragelsesaftale på
WWW.ABF-REP.DK

Læs mere om værdien i eget 
arbejde på
WWW.ABF-REP.DK > LOV & FAKTA > 
BYGGERI OG VEDLIGEHOLD > 
VÆRDI AF EGET ARBEJDE

Download husorden på
WWW.ABF-REP.DK  >  STANDARDDOKUMENTER

Tilmeld dig arrangement på
WWW.ABF-REP.DK

En ny, opdateret udgave af brancheorganisationernes fælles 
overdragelsesaftale for køb og salg af andelsboliger er nu 
tilgængelig på abf-rep.dk og på abf-håndbogen.dk. Den 
tilhørende vejledning til overdragelsesaftalen er ligeledes 
opdateret.

Aftalen er udarbejdet af ABF i samarbejde med Ejen-
domsforeningen Danmark, Dansk Ejendomsmæglerforen-
ing, Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration 
og Danske BOLIGadvokater.

ABF udbyder kurser i den nye overdragelsesaftale. Læs 
om kurset på side 13.

Når værdien af andelsboligens forbedringer skal opgøres, 
kan du som andelshaver medregne det arbejde, som du selv 
har udført.

ABF fastsætter timesatser for værdien af eget arbejde, og 
regulerer dem på baggrund af Danmarks Statistiks bygge-
omkostningsindeks for boliger.

I 2017 udgør den vejledende timesats for eget arbejde:
• 183 kr./time i København
• 161 kr./time for resten af landet.

ABF’s medlemsrådgivning har udarbejdet en ny husorden. 
Som noget nyt er dokumentet udformet som et katalog med en 
lang række generelle leveregler og hensyn, som det er op til den 
enkelte forening at vælge til og fra. På den måde får foreningen 
skræddersyet en husorden, der passer til netop deres behov.

I efteråret udbyder ABF en række gratis arrangementer, hvor 
foreninger kan få en introduktion til det nye katalog. Læs om 
arrangementet på side 19.

Opdateret overdragelsesaftale 

Nye timesatser for eget arbejde

Ny husorden 

 love og regler
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 krydsord krydsord

VINDERNE FRA SIDSTE NUMMER:

LØSNINGSORD I APRIL-NUMMERET VAR ”HJEMMESIDE”. 
INDSEND DETTE NUMMERS LØSNINGSORD SENEST D. 9. OKTOBER 2017.   
OG VÆR MED I KONKURRENCEN OM LÆKKER CHOKOLADE. 
KUN ÉN BESVARELSE PR. HUSSTAND.

Marianne Bruun, 2500 Valby
Helga Hansen, 6270 Tønder
Jesper Green Jensen, 9000 Aalborg

LØSNING:

NAVN:

ADRESSE:

POSTNR. OG BY:

KUPONEN SENDES TIL: ABF, VESTER FARIMAGSGADE 1, 8. SAL, 1606 KBH V.
ELLER TIL ABF@ABF-REP.DK MÆRKET “LØSNING KRYDS OG TVÆRS”. 
HUSK AT SKRIVE DIN POSTADRESSE I MAILEN.
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TEKST ANNE KRISTENSEN
spørg eksperten  

Hvordan er det lige med...

Andelshavere må 
gerne få indsigt i 
bestyrelsens doku-
menter, men data 
skal håndteres med 
omhu.

Har andelshavere ret til at læse eller få udleveret referater 
fra bestyrelsesmøder? 
Ja, bortset fra personoplysninger om andre andelshavere. Bestyrelsen 
har derfor pligt til at anonymisere sådanne oplysninger fra referater, 
inden de lader andelshaverne få indsigt i dem. Bestyrelsen må stille 
dokumenterne til rådighed for andelshaveren på den måde, der er mest 
praktisk for bestyrelsen, enten ved at fremsende kopi eller træffe aftale 
om tid og sted, hvor andelshaveren kan få adgang til dokumenterne.

Er der regler for, hvilke dokumenter bestyrelsen uploader 
på fx en foreningshjemmeside? 
Ja, særligt i det tilfælde, hvor hjemmesiden er offentlig tilgængelig. Her 
skal bestyrelsen have samtykke fra den enkelte andelshaver, hvis der af 
dokumenterne fremgår navne eller andre personoplysninger. Hvis besty-
relsen sikrer, at det kun er medlemmer af foreningen, der har adgang 
til hjemmesiden, kan der godt uploades dokumenter med almindelige 
oplysninger om medlemmerne, herunder navn, hvervsposter, mv., men 
ikke fx andelshaveres CPR-numre eller rent private forhold.

Er der dokumenter, som andelshavere ikke må få adgang til? 
Som udgangspunkt har andelshaverne ret til indsigt i foreningens doku-
menter, men udover at beskytte personoplysninger, kan bestyrelsen også 
afvise at lade andelshaverne få indsigt i bestyrelsens interne arbejdsdo-
kumenter, fx interne drøftelser på e-mail mellem bestyrelsesmedlem-
merne.

Hvad kan andelshaver gøre, hvis bestyrelsen nægter 
at give adgang til dokumenter? 
Andelshaveren kan klage over bestyrelsens beslutning til 
generalforsamlingen, som er foreningens øverste myn-
dighed. Hvis generalforsamlingen også afviser andelshav-
erens anmodning, eller bestyrelsen fortsat afviser at give 
adgang, kan andelshaveren gå til domstolene. n

bestyrelsens dokumenter ?

Finn Marcher
ØKONOM 

Shalaleh Momeni
JURIDISK CHEF, ADVOKAT 

Maleha Qureshi Ansari 
JURIST

Karina Egholm 
ØKONOM

Jeanett S. Nielsen (Barsel)
ØKONOM

Jacob Vilhelmsen
JURIST 

47www.abf-rep.dk

Anne Kristensen 
JURIST



BRANDBESKYTTELSE

INDBRUDSSIKRING

LYDISOLERING

FORMSTABILITET

Sikre Døre

En dør er ikke noget, som man sædvanligvis tænker på. Alligevel kan et skifte til en Daloc 
sikkerhedsdør gøre hjemmet til et mere trygt og hyggeligt sted, hvor du og din familie 
kan føle jer tryggere end noget andet sted. Den har en smart og kraftig stålkonstruktion, 
som beskytter dig mod brand og holder tyvene ude. Den formstabile konstruktion tætner 
mod træk, støj og giftig røg. Det er ret få ting, som kan beskytte dig imod så meget. 
Muligvis kan en superrobot. Læs mere på daloc.dk/trygthjem

DERFOR ER EN SIKKERHEDSDØR FRA DALOC VIGTIGERE, END DU TROR.


