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Valuarvurdering

OPLAG 98.675
MEDLEM AF DANSKE MEDIER

MEDLEMSBLAD FOR ANDELSBOLIGFORENINGERNES FÆLLESREPRÆSENTATION

Hans Erik Lund
LANDSFORMAND

Andelsboligloven giver mulighed for, at 
en andelsboligforening kan få prisfastsat 
ejendommens værdi ved hjælp af en ofte 
mægleruddannet valuar. Valuarer skal i 
sin værdiansættelse tage udgangspunkt i 
værdien af en lignende privat udlejnings-
ejendom.

Udover muligheden for at få ejendom-
men vurderet ved hjælp af en valuar, 
giver loven også mulighed for enten at 
benytte den seneste offentlige vurdering 
eller den oprindelige anskaffelsessum.

Med andre ord findes der tre vurde-
ringsprincipper.

ABF mener, det er vigtigt at have va-
luarmuligheden, da det giver et øjebliks-
billede af værdien som privat udlejnings-
ejendom. Og specielt i en situation hvor 
det offentlige vurderingssystem har ligget 
underdrejet i flere år, og først forventes at 
blive klar i 2020, har valuarmuligheden 
haft sin berettigelse i mange foreninger.

Specielt i de store byer hvor andele har 
kunnet overdrages til maksimalpris, har 
en del private andelsboligforeninger valgt 
at betale en valuar for en vurdering. Man-
ge foreninger har haft gode debatter på 
generalforsamlingerne, om man nu også 
ønskede at benytte valuarmuligheden, 
og hvilken valuar der evt. ville være den 
rette til at foretage vurderingen.

Og markedet af valuarer har været og 
er stadig broget. I princippet kan to valu-
arer nå til meget forskellige vurderinger 
af ejendommens handelsværdi som privat 
andelsboligforening. Og hvilken én af 
værdierne er så den korrekte. Voldsomme 

forskelle, som også medierne har be-
handlet og som skaber utryghed for både 
købere og sælgere.

På den baggrund hilser ABF det vel-
kommen, at der nu ses på de gældende 
retningslinjer og normer for valuarers 
vurdering af ejendomme tilhørende pri-
vate andelsboligforeninger.

ABF ønsker fortsat, at valuarmetoden 
skal være én af andelsboligforeningers tre 
muligheder for fastsættelse af ejendom-
mens værdi, men retningslinjer med lidt 
mindre elastik, mener jeg vil være i alles 
interesse, så man fremadrettet ikke vil 
opleve, at værdien afhænger af hvilken 
valuar man vælger.

Jeg har lyttet til, at mange af jer efterly-
ser oversigter over fordele og ulemper ved 
de forskellige modeller. Når vi kender de 
nye regler laver ABF en bred kommunika-
tionsindsats, så I alle er klædt ordentligt 
på til at vælge det vurderingsprincip, der 
passer bedst til netop jeres forening. Og 
husk, at I altid er velkommen til at kon-
takte ABF’s medlemsrådgivning, hvis I 
har brug for rådgivning her op til forårets 
mange generalforsamlinger. n

ABF mener, det er vigtigt at have 
valuarmuligheden, da det giver 
et øjebliksbillede af værdien som 
privat udlejningsejendom.
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Læs mere om vurderings-
principper på
WWW.ABF-REP.DK > LOV OG FAKTA > 
ØKONOMI > ANDELSVÆRDIBEREGNING
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TEKST LISE CLEMMENSEN   FOTO JACOB NIELSEN

FORENING FIK 380.000 KR. I TILSKUD 
TIL LYDISOLERENDE VINDUER
I større byer ligger mange andelsboligforeninger ud til trafikerede veje. Flere kommuner giver 
tilskud til støjforebyggende projekter. ABFnyt guider jer igennem nogle af de muligheder, I har.

Støjen fra biler, busser 
og lastbiler kan være en 
konstant gene for mange 
andelshavere i de større 

byer. Det er måske også i de områ-
der, at foreningernes ejendomme har 
mange år på bagen og derfor trænger 
til nye vinduer. 

Det kan være en dyr omgang for 
foreningen, men I flere kommuner, 
som ABFnyt har talt med, kan an-
delsboligforeninger søge om tilskud 
til støjforebyggende projekter, som fx 
lydisolerende vinduer.

Støjpartnerskab
En af de kommuner, som har haft 

støjgener i kikkerten gennem mange 
år, er Frederiksberg Kommune. Her 
opererer man med det, som kommu-
nen kalder for støjpartnerskaber. En 
pulje kommunale kroner, der hvert år 
uddeles til støjramte boliger, herunder 
også andelsboligforeninger, fortæller 
Niels Kaalund Jensen, civilingeniør 
og miljøkonsulent hos Frederiksberg 
Kommune:

– Frederiksberg Kommune startede 
støjpartnerskaber op i 2007 og har 
siden da givet tilskud til fx støjre-
ducerende vinduer i en lang række 
ejendomme, også andelsboligforenin-
ger. Vi giver maksimalt 50% af prisen 
i tilskud, og beløbet skal naturligvis 

være inde for vores årlige pulje på 
400.000 kr., fortæller han.

Kommunen har allerede nu givet 
tilskud til foreninger, der skal have 
lavet støjforebyggelse i 2018, men 
puljen er åben for 2019, fortæller Niels 
Kaalund Jensen:

– Ønsker man at søge tilskud for 
2019 går man blot ind på kommunens 
hjemmeside og udfylder det relevante 
ansøgningsskema, så er man med i 
ansøgningsfeltet for næste runde, siger 
han.

380.000 kr. i tilskud
På et trafikalt hjørne i hjertet af Fre-
deriksberg ligger A/B Rolighedsvej 18 

 fokus

A/B Rolighedsvej 18 / L. I. Brandes Alle på Frederiksberg har søgt og fået kommunalt tilskud til lydisolerende vinduer. På billedet ses for-
eningens formand Jette Frederiksen foran ejendommen. 
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fokus  

/ L. I. Brandes Alle. Den frederiks-
bergske forening tæller 25 andele, 
hvoraf en stor del af lejlighederne 
tidligere har været generet af den 
konstante larm fra busser og biler. 
Derfor var det også en stor hjælp, da 
foreningens formand Jette Frederik-
sen søgte om et støjpartnerskab med 
Frederiksberg Kommune, fortæller 
hun:

– Det var helt tilfældigt, at jeg så 
en annonce fra Frederiksberg Kom-
mune i ugeavisen, hvor de skrev om 
støjpartnerskabet. Jeg tog kontakt til 
kommunen og søgte med det samme 
tilskud til lydisolerende vinduer. Det 
var nemt at søge, og på kommunens 
hjemmeside var et støjkort, så man 
kunne se, hvor belastet foreningen 
var, husker hun, og fortsætter:

– De nye vinduer har været en 
markant forbedring for os. Det er 
ikke længere en stressfaktor altid at 
høre larm, som et køleskab, der hele 
tiden brummer. Vores lejligheder er 
virkelig gået op i standard, og det 
hæver livskvaliteten for alle beboere, 
fortæller hun.

Foreningen fik de nye vinduer i 
forbindelse med et altanprojekt, og 
hun vurderer, at den samlede entre-
prise for vinduerne har kostet tre 
millioner kr. Et beløb, som forenin-
gen har tjent hjem igen:

– Vores ejendomsvurdering er ste-
get med samme beløb, og vi har ikke 
lavet nogen forhøjelse af boligafgif-
ten. Jeg kan ikke sige, at støjvinduer 
har påvirket salget, da boligerne sæl-
ger sig selv i øjeblikket, men det er 
en stor gevinst for alle andelshavere, 
at den konstante trafikstøj er blevet 
reduceret, forklarer hun.

Odense er også med
Det er ikke kun Frederiksberg Kom-
mune, der har fokus på støjgener. I 
Odense Kommune vil man bruge 6 
millioner kr. på støjforebyggende 
projekter i 2018, fortæller civilinge-
niør Palle Matzen fra kommunens 
Erhverv og Bæredygtighed:  

– Vi håber at få en støjpulje på 
6 millioner kr. på plads i løbet af 

efteråret. Det er politisk vedtaget, 
at de kommunale tilskud gives til 
boligerne langs de kommunale veje 
i Odense, der er mest belastet med 
støj. Der er altså ikke tale om, at 
foreninger bare kan søge, kommunen 
skal nok kontakte de foreninger, der 
kan komme i betragtning, forklarer 
han. 

Hvis en forening er i tvivl om, 
hvorvidt deres støjniveau er så højt, 
at det overskrider grænseværdierne, 
er man selvfølgelig velkommen til 
at kontakte Odense Kommune, siger 
Palle Matzen:

– Andelsboligforeninger er selv-
følgelig velkomne til at kontakte 
os og få en dialog om de støjudfor-
dringer, de har. På den måde kan vi 
i fællesskab finde ud af, om de har 
mulighed for at komme med i puljen, 
forklarer han.

20 millioner til københavnerne
Det er en god idé at kontakte din 
kommune og tjekke tilskudsreglerne, 
da der er store regionale forskelle. 
Da ABFnyt ringede rundt til landets 
største kommuner, svarede både År-
hus Kommune og Aalborg Kommu-
ne, at de ikke har støjpuljer og heller 
ikke planlægger at afsætte penge i 
det kommunale budget til fremtidige 
støjprojekter. 

Det gør de til gengæld i Køben-
havns Kommune. Kommunen har 
ca. 300.000 boliger, hvoraf ca. 1/3 
er private andelsboligforeninger. 
Kommunen har ikke tal på, hvor 
mange andelsboligforeninger, der er 
hårdt ramt af støj, men anslår, at ca. 
141.000 boliger ud af den samlede 
boligmasse har et støjniveau over 58 
dB, som er grænseværdien for tra-
fikstøj. Derfor har kommunen fokus 
på at reducere støjniveauet mest mu-
ligt, særligt i de stærkt støjbelastede 
boliger med over 68 dB. Det fortæller 
arkitekt og teamkoordinator i Tek-
nik- og Miljøforvaltningen, Marie 
Juul Baumann:

– Teknik- og Miljøudvalget i 
Københavns Kommune har sat 20 
millioner kr. af til støjforebyggen-

de projekter i 2018-2020, og hvis 
Borgerrepræsentationen i slutnin-
gen af november vedtager puljen, vil 
andelsboligforeningerne kunne søge 
tilskud til støjreducerende vinduer. 
Tilskuddet gives til hele foreningen 
og ikke kun til enkelte boliger, og så 
skal projektet vedtages på forenin-
gens generalforsamling iht. ved-
tægterne, inden det sættes i gang, 
forklarer Marie Juul Baumann.

Tilbage i den frederiksbergske 
forening har formand Jette Frede-
riksen blot én opfordring til andels- 
havere, der overvejer at søge midler 
til støjforebyggende projekter:

– Jeg tror, at vi var de eneste, der 
søgte puljen, og det var heldigt, 
for så var der flere penge til os. Jeg 
kan derfor kun anbefale andre at 
se at komme i gang og få gavn af de 
tilskudsmuligheder, der eksisterer 
for andelsboligforeninger, slutter 
hun. n

    

Støj måles i decibel (dB). Miljø-
styrelsens vejledende grænse-
værdi for trafikstøj ved boliger 
er 58 dB.

Et forsigtigt bud er, at 800-
2.200 personer i Danmark 
årligt indlægges med forhøjet 
blodtryk eller hjertesygdom på 
grund af den ekstra risiko som 
trafikstøj giver, og det vurde-
res, at vejstøj er årsag til 200-
500 for tidlige dødsfald om året, 
som følge af forhøjet blodtryk 
og hjertesygdom.

Miljøstyrelsen har et landsdæk-
kende støjkort, hvor du kan ind-
taste din adresse og se, om din 
bolig ligger i en ejendom, hvor 
støjniveauet er over 58 dB. 
Du kan læse mere om trafikstøj 
på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kilde: www.mst.dk

Støjmåling
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UDSPIL OM 
KORTTIDSUDLEJNING
Som det er i dag, er andelshavere forpligtet til selv at sørge 
for indberetning af indtægter fra udlejning gennem fx 
Airbnb til skattevæsenet. Det kan være kompliceret for den 
enkelte og reelt føre til, at indtægten ikke bliver selvangivet.

Regeringen foreslår derfor at give lempeligere skattevil-
kår til brugere af de deleøkonomiske platforme på betingel-
se af, at den deleøkonomiske platform deler oplysninger om 
brugernes indtægter med skattemyndighederne.

Regeringen foreslår et forhøjet bundfradrag på 36.000 kr., 
der gælder ved korttidsudlejning af helårsboliger, som fx 
andelsboliger. Kun 60 pct. af den indkomst, der overstiger 
bundfradraget, beskattes. 

Derudover vil regeringen indføre en grænse for antal 
udlejningsdage på 90 dage årligt. Dog står det kommunerne 
frit for at hæve – men ikke sænke – grænsen for udlejnings-
dage. Hvis udlejningen sker gennem en deleøkonomisk 
platform, der ikke indberetter automatisk, er loftet over 
antallet af udlejningsdage 30.

ÅRETS ANDELSBOLIG-
FORENING 2017

Søg om midler her
WWW.BYFORNYELSESPORTALEN.KK.DK

Københavns Kommune giver hvert år tilskud til bygningsfornyelse 
af private ejendomme, herunder private andelsboligforeninger. 

Bygningsfornyelsen understøtter kommunens ønske om at ska-
be en unik og bæredygtig by, der er attraktiv at bo i, og visionen om 
at være CO2-neutral i 2025. 

Det betyder blandt andet, at de københavnske boliger skal være 
tidssvarende og fremtidssikrede.

Andelsboligforeninger kan derfor søge om tilskud til fx in-
stallation af wc/bad, fjernvarme, minimere energibehovet, samt 
skybrudssikre ejendommen og reducere støj i boligen.

I andelsboligforeninger er tilskuddet 1/3 eller 1/4 af de samlede 
ombygningsudgifter, og ansøgningsfristen er 1. februar 2018. Cirka 
1/3 af den københavnske bygningsmasse er private andelsboligfor-
eninger, så tag en snak i jeres forening, om det er tid til at søge om 
tilskud til nye projekter.

Ansøgningsfrist til 
bygningsfornyelsespulje 

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 andelsboligforeninger med engagerede andels- 
havere, der i fællesskab gør jeres forening til et fantastisk 
sted at bo.

Bor du i en forening med et godt naboskab, smukke 
bygninger, velholdte udearealer eller noget helt fjerde? Så 
nominer jeres forening. 

Send en mail til abf@abf-rep.dk mærket ”Årets andels-
boligforening 2017” senest torsdag den 30. november kl. 12 
og fortæl os, hvorfor jeres forening skal løbe med prisen. 
Vi glæder os til at høre fra jer.

Læs mere om udspillet på
WWW.SKM.DK

Den jyske andelsboligforening A/B Engskoven i Skødstrup nord for 
Århus tabte den 13. september 2017 deres retssag mod Jyske Bank i 
sagen om foreningens swapaftale. 

Her gav Højesteret Jyske Bank medhold i, at banken har overholdt 
sin rådgivningsforpligtelse i forbindelse med foreningens ren-
teswap-lån. Et lån, som senere har fået foreningens økonomi i knæ. 

De to parter har flere gange krydset juridiske klinger i både 
byretten, landsretten og slutteligt i Højesteret, der har vurderet, at 
der hverken er grundlag for at erklære swap-aftalen ugyldig, ophæ-
ve aftalen eller kræve, at Jyske Bank skal betale erstatning til A/B 
Engskoven med 22 andele. 

Foreningen går nu en usikker fremtid i møde.

Dom: A/B Engskoven 
taber til Jyske Bank

kort nyt

Se videoen på
FACEBOOK.COM/ABF.REP.DK

Få varme i 
radiatoren
Går du og småfryser og kan ikke rigtig få gang i din radiator, 
kan det være, at du skal tømme din radiator for luft. Og hvor-
dan gør man så lige det? 

Den lille varmedetalje kan du blive klogere på i videoen, som 
Bolius, Boligejernes Videnscenter, har lavet. 

Videoen finder du på ABF’s facebookside, hvor du også kan 
læse mere om, hvem der har ansvaret for din forenings var-
meinstallationer.

ÅRETS ANDELSBOLIGFORENING

2016
ÅRETS ANDELSBOLIGFORENING

2016

ÅRETS ANDELSBOLIGFORENING

2016
ÅRETS ANDELSBOLIGFORENING

2016
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•  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  

ÅRETS ANDELSBOLIGFORENING

2016
ÅRETS ANDELSBOLIGFORENING

2016

ÅRETS ANDELSBOLIGFORENING

2016
ÅRETS ANDELSBOLIGFORENING

2016



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 31. december.

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
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r e

kskl. m
o

m
s.

1.495
SPAR
2.500

Skimmelsanering

Jubilæumspris

Inkl. montering
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Hver tredje andelsbolig i Københavns 
Kommune er mellem 60 og 79 kvadrat-
meter. Derfor handler det om at få mest 
muligt ud af pladsen, når boligen skal 
renoveres. Når arkitekt Dorte Friis er 
på arbejde, prøver hun at skabe rum 
med flere funktioner og mere lys:

– En gennemlyst lejlighed øger 
trivslen. Derfor er det fornuftigt at 
lave en åbning i en bærende væg, hvis 
det giver mere lys, siger Dorte Friis, 
der er partner i arkitektfirmaet Spa-
celab Arkitekter. Hun foreslår også, at 
andelshavere tænker i rum med flere 
indgange. Mange ældre lejligheder har 
rum med flere døre, og de bør blive der, 
slår hun fast.

– Det giver en anden dynamik, at vi 
kan gå ind i et rum ad to veje. Det sva-
rer til den frihedsfornemmelse, vi får, 
når vi kan gå flere veje gennem byen, 
og børn elsker at løbe rundt og rundt i 
en lejlighed med flere døre, siger hun.

Gør passive rum aktive
Det er også en god ide at skære ned på 
boligens passive rum. For eksempel 
kan en gang blive en del af et køk-
ken-alrum ved at rive en væg ned. 
Når de passive kvadratmeter bliver til 

beboelsesrum, får vi en større bolig, 
mener hun. Til gengæld får vi mindre 
opbevaringsplads:

– Brug et lavt skab som rumdeler 
imellem den gamle gang og køkkenet. 
Sørg for, at der kommer lys ind over 
skabet, og at du kan gå rundt om ska-
bet, siger Dorte Friis.

Multifunktionelle rum giver også en 
fornemmelse af flere kvadratmeter. For 
eksempel arbejder flere snedkere med 
senge, der kan pakkes væk, frem for 
soveværelser. På den måde slipper vi 
for de store boksmadrasser, der fylder 
det meste af et rum, selvom de kun skal 
bruges otte timer i døgnet. 

Bo som i en campingvogn
Nogle håndværkere bygger senge, der 
bliver skubbet ind under et skab, når 
de ikke er i brug. Andre bygger senge, 
der bliver løftet op ad væggen, når 
solen står op:

– Jeg er selv optaget af alkover, siger 
Dorte Friis og henviser til de lukkede 
senge, der i gamle dage blev bygget ind 
i væggen som for eksempel et skab. Et 
forhæng eller skydedør kan trækkes 
for sengen, når den ikke er i brug - eller 
når et familiemedlem bruger alkoven 

til at få et øjebliks privatliv.
– Mange delefamilier har værelser, 

der står ubrugte hen halvdelen af tiden. 
En alkove eller et multifunktionelt 
rum kan løse pladsproblemet for de 
store familier. Tænk på campingvog-
nen eller skibsbåden, hvor hver enkelt 
kvadratmeter bliver udnyttet, siger 
Dorte Friis, der også mener, at hjemme-
kontoret er ved at være fortid. Vi har 
simpelthen ikke kvadratmeter nok til 
at bruge et helt rum på kontor. I stedet 
kan vi gøre spisebordet til arbejdsplads 
i de timer, vi har brug for det. Eller 
vi kan bygge et slå-ud-skrivebord i et 
soveværelse.

– Eneste ulempe er, at vi hele tiden 
skal pakke vores multifunktionelle 
rum væk - præcis som i campingvog-
nen. Men til gengæld mener jeg, at de 
små andelsboliger giver mere hygge og 
intimitet, fordi vi kan følge med i, hvad 
de andre i boligen laver. 

Brug en arkitekt eller ingeniør
Dorte Friis anbefaler, at andelshavere 
altid tager kontakt til en fagperson, 
inden de skal i gang med en større 
renovering. En selvstændig arkitekt 
kan finde boligens skjulte “herligheds-

Få flere kvadratmeter 
ud af boligen

ABFnyt går bag om renovering i din andelsbolig. To andelshavere, der har renoveret deres bolig, 
giver dig tips og gode råd til, hvad du skal være opmærksom på undervejs fra boligdrømme til 
virkelighed. ABF’s medlemsrådgivning ridser regler og lovgivning op, så I trygt kan jagte drømme-
køkkenet eller -badeværelset og få arkitektens gode råd til renovering af mindre andelsboliger.

RENOVERING AF DIN ANDELSBOLIG

Byg en alkove eller brug gangen som beboelsesrum, foreslår en arkitekt. Men husk at undersø-
ge reglerne for renovering, før du går i gang, påpeger ABF’s medlemsrådgivning.
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værdi” og skabe mere livskvalitet. Hun 
understreger, at hun ikke selv rådgiver 
privatpersoner. 

En rådgivende ingeniør er også 
en god ide, anbefaler arkitekten. Det 
samme gør jurist Anne Kristensen, der 
arbejder i ABF’s medlemsrådgivning:

– Hvis du laver en større renovering, 
kan det være en god ide at bruge en 
teknisk rådgiver. Han har en ansvars-
forsikring, kan afholde byggemøder og 
hjælpe med udbudsmateriale og kon-
trakter, lyder det fra Anne Kristensen, 
der også anbefaler, at man undersøger, 
om arbejderne er dækket af forenin-
gens forsikringspolice – eller om man 
som andelshaver selv skal tegne en 
entrepriseforsikring. 

Især i forbindelse med renoveringer 
af hele andelsboligforeninger er den 
tekniske rådgiver hurtigt tjent ind, 
understreger hun. 

Fortæl bestyrelsen om din ide
En anden anbefaling lyder, at bestyrel-
sen skal kontaktes så tidligt i forløbet 
som overhovedet muligt. Selvom du 
blot har en løs ide om et nyt bad eller 
køkken, er det en god ide at tage kontakt 
til bestyrelsen: 

– Du bør hurtigt undersøge bestyrel-
sens holdninger til dine ideer. På den 
måde får du også afklaret, om renove-
ringerne kræver ingeniørberegninger, 
byggetilladelser fra kommunen eller en 
egentlig generalforsamling, siger Anne 
Kristensen og fortæller, at den enkelte 
andelshaver altid selv skal betale for 

beregninger og søge om myndigheds-
tilladelse hos kommunen. Bestyrelsen 
skal give fuldmagt til ansøgningen. 

Renoveringer skal anmeldes til 
bestyrelsen senest fem uger inden, 
de iværksættes. Paragraf 10 i ABF’s 
standardvedtægter beskriver, hvordan 
anmeldelsen til bestyrelsen skal ske. Vil 
du lave ændringer, der ikke er fortilfæl-
de for i foreningen, kan det kræve en 
generalforsamlingsbeslutning. Det kan 
for eksempel være, hvis du skal rive 
bærende vægge ned, flytte gamle rør eller 
rykke badeværelset. 

Før den egentlige ansøgning til be-
styrelsen anbefaler arkitekt Dorte Friis, 
at du grundigt overvejer, om renove-
ringen også vil komme dig til gavn om 
fem og ti år: 

– Vores liv ændrer sig hele tiden. 
Derfor skal du tænke i fleksible reno-
veringer. Hvis du nedlægger for mange 
vægge, vil du for eksempel ikke have 
mulighed for at udleje et værelse, når 
børnene flytter hjemmefra, eller hvis 
du bliver single, slutter hun. n

Dirch Passers Allé 76 · 2000 Frederiksberg · Tlf. +45 39 16 36 36    København | Aarhus | Aalborg          

Jørn Munch, Statsautoriseret revisor 
Direkte: +45 41 96 58 63 · E-mail: jmu@redmark.dk

r e d m a r k . d k

Nøglen til regnskabet
– for andelsbolig- og ejerforeninger

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

Anne Kristensen 
JURIST

Hvis du laver en større renove-
ring, kan det være en god ide 
at bruge en teknisk rådgiver. 

Renoveringstips
• En gennemlyst bolig øger trivs-

len. Lav en åbning i en væg, hvis 
det giver mere lys.

• Byg rum med flere funktioner. 
Lav en alkove i stuen og et 
skrivebord, der kan klappes ud, i 
soveværelset.

• Undersøg hos kommunen, om din 
ombygning kræver anmeldelse 
og en efterfølgende kommunal 
godkendelse. 

• Bestyrelsen skal have en kopi 
af din kommunale godkendelse, 
inden du starter renoveringen – 
og med det varsel, der fremgår af 
vedtægterne. Følger foreningen 
ABF’s standardvedtægter, er 
varslet 3 uger, jf. § 10.

• Du har selv ansvar for byggeaf-
faldet. Bliver det ikke håndteret 
korrekt, får du en regning. Miljø-
skadelige stoffer kan gemme sig i 
dine gamle vægge, og derfor skal 
dit byggeaffald screenes for PCB, 
asbest og tungmetaller.

• Vælger du en håndværker, der er 
omfattet af Byg-Garanti ordnin-
gen, er du sikret kompensation 
for fejl og mangler. Ordningen 
dækker op til 150.000 kr.

• Husk at få ordren inklusiv moms 
og betalingsform på skrift.

Find ABF’s standard-
vedtægter på
WWW.ABF-REP.DK > STANDARDDOKUMENTER 

Kilder: Dorte Friis, arkitekt, Spacelab Arkitekter og 
jurist Anne Kristensen, ABF’s medlemsrådgivning.
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Ægtepar købte skjult 
håndværkertilbud
Renoveringen blev fire gange dyrere end beregnet. Ægtepar opdagede først de omfattende skader, 
da de havde sat deres underskrift på købet.

– Jeg ville hellere have 
brugt pengene på en ny bil 
eller et par udlandsrejser, 
siger Birthe Fuglsang, der 

bor i seniorandelsboligforeningen 
Hedebo i udkanten af Århus. 

Da hun sammen med sin mand 
købte andelen for to år siden, havde 
hun regnet med, at der skulle reno-
veres for omkring 100.000 kroner. I 
stedet kom renoveringen til at koste 
400.000 kroner – præcis samme 
beløb som selve andelen. De fleste 
af pengene blev brugt på at betale 
håndværkerne.

– Vi havde aldrig købt andelen, 
hvis vi havde vidst, hvor dyrt det 

ville blive. Jeg vil anbefale alle at 
have en byggesagkyndig med inde 
over købet, før I skriver under, siger 
Birthe Fuglsang, der ved fremvis-
ningen overså, at både badeværelse, 
køkken og bryggers krævede en total 
renovering. 

– Boligen så egentlig pæn ud ved 
fremvisningen. Vi kunne godt se, 
at savsmuldstapetet i pink skulle 
ned, og der skulle noget filt op, men 
ellers planlagde vi kun at ordne 
badeværelset.

Dybe revner 
Parret havde regnet med at skifte 
toilet, håndvask og armatur i badevæ-

relset, og at det ville være den eneste 
renovering, de skulle i gang med. Men 
da de opdagede flere dybe revner i fli-
serne, måtte de rådgive sig hos en in-
geniør. Hele rummet skulle renoveres, 
lød den skarpe ordre fra eksperten:

– Den var helt gal. Badevandet 
kunne sive ned under gulvene på 
grund af revnerne i fliserne, forkla-
rer Birthe Fuglsang og indskyder, 
at hun selvfølgelig er begejstret for 
forbedringerne i dag. Udover nye 
flotte fliser, toilet og bad har parret 
fået installeret en såkaldt lystunnel 
i taget, der sørger for, at der trænger 
dagslys ind.

– Det betyder selvfølgelig meget 

Birthe Fuglsang og hendes mand i deres nye køkken, som var en hård proces at renovere. ”Brug en byggesagkyndig” er Birthes råd.
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for vores livskvalitet, at her er ny-
renoveret. De næste mange år skal 
vi blot svinge malerpenslen engang 
imellem. Og vores køkkenelementer 
skulle gerne kunne holde resten af 
vores dage, siger Birthe Fuglsang, 
der er 67 år gammel og bor sammen 
med Ole på 69 år.

Mus i køkkenet
På overfladen så det gamle køkken 
tilforladeligt ud. Men da de åbnede 
komfuret, var det fyldt med døde 
maddiker. En stor død mus havde endt 
sine dage bag køleskabet, og resterne 
af dyret var spredt ud over køkkenet. 
Rengøringen var generelt mangelfuld, 
og da de trak køkkenskufferne ud, 
kunne de se, at de fleste var ved at 
smuldre. 

– Mus havde gnavet i alle skuf-
ferne, og der var musereder overalt. 

Det var voldsomt, konstaterer hun. 
På grund af de omfattende skader 

tog det et halvt år at sætte boligen 
i stand. Birthe Fuglsangs mand er 
pensioneret gulvlægger og beslutte-
de sig derfor for at ordne det meste 
selv. En murer blev dog tilkaldt i 
forbindelse med renoveringen af 
væggene, og et uheld førte på et 
tidspunkt til, at professionelle måt-
te overtage renoveringen:

– Midt i forløbet brækkede min 
mand ryggen. Det var enormt hårdt 
for ham, og her kastede han hånd-
klædet i ringen, fortæller Birthe 
Fuglsang, der sammen med manden 
netop flyttede fra et stort hus med 
have for at slippe for den løbende 
vedligeholdelse. 

Selvom det har været et kaotisk 
forløb, er parret blevet glade for at 
bo i boligen. Men de kæmper for, 

at kommende købere får et bedre 
forløb, når de flytter ind i forenin-
gen. Derfor foreslår de, at en vurde-
ringsmand fremover hjælper med 
at udregne værdien af forbedringer 
og tilpasser boligens løsøre – og de 
anbefaler, at tilflyttere rådgiver sig 
hos en ingeniør, hvis en bolig ser 
medtaget ud.

– Foreningen er 25 år gammel, og 
først nu begynder der at ske en stør-
re udskiftning i beboerne. Derfor 
har foreningen endnu ikke fundet 
sine egne ben i forbindelse med 
salg, forklarer Birthe Fuglsang, der 
selv overtog boligen efter en kvinde 
i halvfemserne, der tilsyneladende 
havde beholdt alt som ved købet. n

Ejendomsmessen samler 
de mest indflydelsesrige 
ejendomsaktører fra hele 
København på to intensive 
dage fyldt med netværk og 
ny viden.

ABF vil være på messen 
med en stand, hvor du kan 
blive klogere på aktuelle 
andelsboligemner.

Kom 

og mød

Bella Center, 
København
25.-26. april 
2018
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Tilrøget dødsbo fik nyt liv

Vægge og vindueskarme var 
smurt ind i nikotin, og en fedtet 
pande med bacon var efterladt 
i ovnen. Brian Fabricius brugte 
750.000 kroner og fem måne-
der af sin tid på at renovere et 
dødsbo på Vesterbro.

– Renoveringen tog os mere 
end fem måneder, og vi rev 
alt ned. Gulvet er det eneste, 
der overlevede. Det var hel-

digvis dækket af tæpper, siger 35-årige 
Brian Fabricius, da han viser os inden-
for i den lyse lejlighed på tredje sal, 
der er en del af andelsboligforeningen 
VE-BO på Vesterbro i København.

For fire år siden var den nyrenovere-
de lejlighed et dødsbo. En ældre dame 
havde boet der i fyrre år, og hun havde 
ikke sparet på smøgerne. Derfor var 
det med nerverne udenpå tøjet, Brian 
Fabricius og kæresten troppede op til 
fremvisningen:

– Jeg havde bare lyst til at løbe skri-

gende bort, griner kæresten Kenneth 
Nielsen, der havde svært ved at trække 
vejret, da han trådte ind i den tilrøgede 
lejlighed med de nikotinfarvede vægge. 

– Den tidligere beboer havde stadig 
en fedtet pande med bacon stående i 
ovnen. Men jeg så mulighederne med 
det samme, siger Brian Fabricius og 
tilføjer, at han som teenager hjalp til i 
sin fars murerfirma og derfor i forvejen 
er lidt af en “handyman”.

Vinduer var smurt ind i smøger
Parret brugte en måned på at gøre rent 
og rive vægge og gammelt tapet ned. 
Brian Fabricius tog den største tørn. 
Derefter brugte håndværkerne næsten 
fem måneder på at bygge op. Renove-
ringen kostede 750.000 kroner i alt og 
en hel måneds sommerferie. Den stør-
ste udfordring var at få bugt med niko-
tinen. Vinduerne var som smurt ind i 
smøger. Derfor blev de taget af, dækket 
af brun sæbe og lagt i sorte sække i en 
uge. Og det tog maleren elleve forsøg, 
før den gule tone var forsvundet fra det 
hvide loft.

For at få mest muligt ud af lej-
lighedens 84 kvadratmeter havde 
parret fokus på at få mere lys ind i 
rummene. Derfor brød de væggen ned 
mellem stuen og det lille, smalle rum, 
som den tidligere beboer brugte til at 
sove i. Da væggen var bærende, lod de 
et par store hvidmalede bjælker blive 
stående i rummet:

– Ideen om at åbne stuerne kom 
fra min ven, der er arkitekt. Han var 
meget optaget af, hvor solen stod op, 
og hvordan vi fik det bedste lys- 
indfald, siger Brian Fabricius, der 
anbefaler andre at bruge en arkitekt, 
hvis de skal i gang med en større 
renovering. Vennen hjalp også med 
at tegne et bud på et nyt køkken, og 
han leverede et par målfaste teg-
ninger, som mureren havde brug for 
i forbindelse med renoveringen af 
badeværelset.

Balance mellem det nye og gamle
De tænkte også i flerfunktionelle rum 
for at udnytte pladsen bedst muligt. 
Derfor valgte de at bruge det største 

Brian Elstrup Fabricius og Kenneth Nielsen rev al indmaden ud i et dødsbo på 3. sal. Resultatet blev en top-moderniseret lejlighed. 

TEKST KATRINE NADIA JØRGENSEN    FOTO JACOB NIELSEN OG BRIAN ELSTRUP FABRICIUS
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rum som kombineret soveværelse og 
arbejdsplads:

– Mange undrer sig over, at vi 
ikke bruger det største rum som 
stue. Men vi arbejder begge me-
get hjemme, og derfor passer det 
os bedre på den måde, siger Brian 
Fabricius.

Selvom lejligheden har fået et 
helt nyt udseende, har parret forsøgt 
at bevare nogle af de oprindelige 
detaljer:

– Når man renoverer en gammel 
københavnerlejlighed, synes jeg, det 
er vigtigt at have øje for bygningen 
og det område, man er en del af. Det 
giver den bedste balance, siger Brian 
Fabricius. Af samme årsag har han 
valgt at fremhæve den tidligere skor-
sten i stuen ved at indramme den 
med de mursten, der før dannede en 
væg mellem stuen og spisestuen.

Brug naturens ressourcer 
med omtanke
– Jeg holder meget af genbrug. Det 
er vigtigt for mig at bruge naturens 
ressourcer med omtanke, slår han 
fast og tilføjer, at han også har brugt 
nogle af de gamle gulvbrædder til 
at bygge nye vindueskarme af. Også 
indretningen bærer præg af en for-
kærlighed for genbrug og gammel-
dags stilarter.

En række møbelklassikere er 
spredt ud over boligen, og en teak-
træsreol fra halvtredserne tager 
opmærksomheden i stuen. Det nye, 
store badeværelse er oplyst af en 
lysekrone, der er et arvestykke, og 
badeforhænget glider hen over en 
stang i messing for at understøtte 
den klassiske stil:

– Den tidligere beboer badede i et 
lille fad i køkkenet, smiler Brian Fa-
bricius, da han stolt viser badevæ-
relset med de sorte flisevægge frem. 
Før bestod det store badeværelse af 
et lille toilet samt et viktualierum 
med vinduesudkig til køkkenet, der 
støder op til rummet.

Parret valgte at nedlægge viktua-
lierummet med madvarer og i stedet 
prioritere et stort badeværelse, og 
det har de ikke fortrudt. n

Køkken før

Gang før

Toilet før

Stue før

Køkken efter

Gang efter

Toilet efter

Stue efter
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Hjemsted for advokaterne
•	 Birgitte Grubbe
•	 Susanne M. Ipsen
•	 Rasmus Juvik
•	 Nicholas Wantzin

Wantzin Ejendomsadvokater hjælper 
dig med korrekt rådgivning fra start

→ færre ekstraregninger  

→ mindre besvær

Vi kan bl.a. hjælpe dig med følgende:

•	 Ejendomsadministration
•	 Byggesagsadministration
•	 Løbende juridisk rådgivning
•	 Retssager

herunder:
•	 Hjælp til vedtægtsændringer 
•	 Dirigent på generalforsamlinger
•	 Hjælp til overdragelser

Kontakt for et uforpligtende tilbud
Mail: mail@wzn.dk | Telefon: 33131135

Ejendomsadministration og advokat i ét

Ønsker du en advokat, der er specialist 
i andelsboligadministration?

Professionel advokatrådgivning
om andelsboliger
 
 
Codex Advokater har mere end 25 års erfaring med rådgivning 
om forhold vedrørende andelsboliger. Både stiftelse af nye 
andelsboligforeninger samt etablerede andelsboligforeninger.

Vores rådgivning omfatter bl.a.:

-   Modernisering af vedtægter.
-   Hjælp med andelshavere, der misligholder vedtægterne eller 
     husordenen ved fx. at støje eller undlade at betale.
-   Rådgivning om overdragelser, herunder indgåelse af aftaler, 
     pantsætninger og bestyrelsens opgaver.
-   Værdisætning af forbedringer.
-   Tvangsauktioner i forbindelse med betalingsmisligholdelse.

Kontakt Codex Advokater  med dine spørgsmål - vi har 
specialister inden for lige netop dit emne. 

Medlem af Mackrell International – et internationalt advokatsamarbejde.

Codex Advokater 
Advokatpartnerskab
Damhaven 5 B, 7100 Vejle     Tel. +45 75 72 41 00     www.codexlaw.dk

Vitus Berings Plads 5,            Fax. 75 72 61 00            info@codexlaw.dk 
8700 Horsens
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Facebookgruppe om 
foreningshjemmesider
Har du spørgsmål omkring jeres hjemmeside, eller er du bare 
nysgerrig efter at vide, hvordan andre bruger deres forenings-
hjemmeside, så har ABF oprettet en Facebookgruppe for alle 
interesserede.

Gruppen hedder ”Foreningshjemmesider gennem ABF og Go-
2net”, og du finder den ved at klikke på ”Grupper”, når du er 
inde på ABF’s Facebookside. Du bliver medlem ved at anmode 
om medlemskab, hvorefter en ABF-supporter vil godkende din 
anmodning. Herinde kan du dele tips og tricks med de andre 
medlemmer, og du kan stille spørgsmål direkte til ABF’s sup-
portere. Måske er der allerede en anden bruger, der har stillet 
samme spørgsmål, så du med det samme kan finde et svar.

I løbet af oktober måned har ABF’s 
sekretariat sendt kontingentopkræv-
ning og forsikringsopkrævninger til 
medlemsforeninger. 

Når I modtager opkrævningen, må I 
gerne tjekke om antal andelshavere 
på opkrævningen også svarer til 
det faktiske antal. 

I år stiger kontingentet fra 192 kr. til 194 kr. pr. 
andel. 

Forsikringspriserne på bestyrelsesansvars- og 
besvigelsesforsikringer er uændrede.

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.

Bliv medlem af Facebookgruppen på
FACEBOOK.COM/ABF.REP.DK > GRUPPER

Læs dit referat på
WWW.ABF-REP.DK > OM ABF > 
ORGANISATION > KREDSE

Læs mere om 
forsikringer på
ABF-REP.DK > MEDLEMSKAB > 
FORSIKRINGER GENNEM ABF  

Brug ABF’s firmaguide på
ABF-REP.DK

Brug ABF’s firmaguide

ABF’s 11 kredse har afholdt deres årlige kredsgene-
ralforsamlinger. 

Her blev andelsboligsektoren og ABF’s fremtidige 
struktur debatteret, og deltagerne fik indblik i de 
seneste 12 måneders arbejde i ABF.

Nye medlemmer blev valgt ind i kredsbestyrelser-
ne, mens andre sagde farvel.

I løbet af november måned 
bliver referaterne fra de enkelte 
kredsgeneralforsamlinger lagt på 
ABF’s hjemmeside.

Referat fra din 
kredsgeneralforsamlingabf nyt

Følg ABF på
FACEBOOK.COM/ABF.REP.DK

Ønsker du information om andelsboligområdet, kan du ”synes 
godt om” ABF’s facebookside og få opdateringer med nyhe-
der, information og viden.

Tre af efterårets populære opdateringer har været:
 • ABF’s aktivitetskatalog 2018 (10. oktober)
 • ABF’s husordenskatalog (25. september)
 • Sådan får du varme i radiatoren (20. september)

Facebook-hits

Kontingent 
og forsikringer



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



- 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
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BAG DØRENE
ABFnyt er taget til Haderslev 
for at besøge andelsboligfor-
eningen A/B Ladegård, der 

også går under navnet Bofællesska-
bet Fælleshave. Vi banker på for at 
finde ud af, hvem der bor bag dørene.

TEKST MAJKEN ELIASEN   FOTO RED STAR
andelsliv  

Navn og alder: 
Søs Amalie Koustrup, 29 år, Søren 
Nau Jensen, 27 år, samt børnene 
Marius på 8 og Laurits på 6.
Søs fortæller:

Hvad laver I til daglig?
Min kæreste Søren arbejder for 
Telia, og jeg er sygemeldt.

Hvorfor bor I i andelsbolig-
forening?
Det gør vi fordi, jeg er vokset op 
ovre på den anden side af vejen og 
har kendt til det hele mit liv, så 
det var bare her, vi skulle bo.

Hvor mange år har I boet i 
foreningen?
Til oktober har vi boet her i et år.

Hvad er det bedste ved at bo 
i foreningen?
Jeg kan godt lide sammenholdet, 
og at man hjælper hinanden. Det 
er også rigtig rart med fælles-
spisning, når man har børn. At 
man ikke skal stå som småbørns-
familie og lave mad hver dag, 
at man bare sætter sig over og 
spiser. Jeg er vegetar, i går fik 
jeg bønnegryde, og de andre fik 
sursød sesamkylling. Vi prøver at 
spise meget økologisk herude.

Hvad er dine ønsker for 
foreningen i fremtiden?
Jeg har ikke nogen. Jeg synes, det 
er helt perfekt, som det er.

Navn og alder: 
Anne Dolberg, 61 år, og Knud Erik 
Hansen, 62 år.
Anne fortæller:

Hvad laver I til daglig?
Jeg er lærer på en folkeskole, og 
Knud Erik er ingeniør.

Hvorfor bor I i andelsbolig-
forening?
I starten var det lidt tilfældigt. 
Vi boede i Odense, og Knud Erik 
arbejdede i Haderslev og kørte 
frem og tilbage. Det blev mega 
besværligt, og trafikken blev 
værre og værre på motorvejen. 
Så tog han først et værelse 
hernede, men det syntes han var 
lidt trælst. Så fandt vi det her 
og købte en andel, og så flyttede 
jeg herned. Og det har været 
fantastisk.

Hvor mange år har I boet i 
foreningen?
I ni år.

Hvad er det bedste ved at bo 
i foreningen?
Det er fællesskabet og rummelig-
heden. Vi laver en masse ting sam-
men. Det er ligesom i et almindeligt 
hus, huset er bare større, og vi er 
flere om huset. Hvis nogen har pro-
blemer, uanset om det er psykiske 
problemer, eller du er ked af det, 
eller hvis du har en fysisk sygdom, 
så er der altid folk, der vil hjælpe. 
Altid. Og det er helt fantastisk.

Hvad er dine ønsker for for-
eningen i fremtiden?
Det kunne være fedt at få lavet vo-
res store udestue op ad fælleshu-
set. Det kunne også være fedt at få 
udnyttet tagetagen i fælleshuset. 
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 andelsliv

Navn og alder: 
Hugo Bai Andersen, 71 år, og Dorte 
Anneberg Jacobsen, 61 år. 
Huggo fortæller:

Hvad laver I til daglig?
Jeg er pensioneret lærer fra en ef-
terskole på Als, og Dorte er lærer, 
psykoterapeut og afdelingsleder 
på et sted med døgnbehandling.

Hvorfor bor I i andelsbolig-
forening?
Da vi flyttede hertil, kom vi fra 
et efterskole-højskolemiljø, så vi 
var vant til at bo tæt med andre. 
Vi havde startet en højskole 
sammen med nogle andre på Fyn 
og arbejdede meget tæt sammen 
med andre, så vi var bekymrede 
for, om vi kunne finde ud af at 
flytte for os selv i et parcelhus, og 
så fandt vi bofællesskabet her.

Hvor mange år har I boet 
i foreningen?
Vi har boet her i 21 år.

Hvad er det bedste ved at bo 
i foreningen?
Det er det sociale samvær med de 
andre. Der er altid nogen at snak-
ke med. Vi spiser sammen fem 
gange om ugen, og det nyder jeg 
meget. Nu, hvor jeg er pensionist, 
sker det tit, at jeg ikke snakker 
med så mange i løbet af dagen, 
men så går jeg over og spiser og 
snakker med de andre naboer.

Hvad er dine ønsker for
foreningen i fremtiden?
Vi er i gang med at lægge om til 
økologiske madvarer. Vi er i gang 
med en prøveperiode, hvor vi 
lægger helt om, og den retning, 
synes jeg, er fin.

Navn og alder: 
Ole Tannebæk Kristiansen, 67 år. 

Hvad laver du til daglig?
Jeg er pensionist, men har været 
ansat i Told & Skat i en menne-
skealder, mens det stadig gik 
godt.

Hvorfor bor du i andelsbolig-
forening?
Det gør jeg fordi, det er måden at 
bo i bofællesskab på. Udgangs-
punktet for os, der startede 
foreningen, var at lave et bofæl-
lesskab. Det blev muliggjort i de 
ændringer, der skete i andelsbo-
ligloven på det tidspunkt, hvor vi 
byggede.

Hvor mange år har du boet 
i foreningen?
Jeg har boet her i 26 år, hvilket 
vil sige, at jeg har været med til 
at projektere og bygge det, altså 
været bygherre.

Hvad er det bedste ved at bo 
i foreningen?
Det er helt klart samværet, og 
at vi har formået at holde fast 
i mange børnefamilier. Selvom 
vores egne børn er væk, så har de 
nye, der er kommet ind, langt hen 
af vejen været børnefamilier. Det 
er dejligt, for det skal ikke være 
et oldekolle, det har aldrig været 
vores tanke med det. De blandede 
generationer og kontakten mel-
lem voksne og børn er ubetale-
ligt. Det er helt klart grunden til, 
at jeg er her.

Hvad er dine ønsker for 
foreningen i fremtiden?
Jeg drømmer om, at vi kan bevare 
engagementet i stedet og i 
tanken, også selv om der sker 
udskiftninger hen ad vejen. At vi 
kan blive ved med at værne om, at 
vi er et bofællesskab.
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Navn og alder: 
Martin Liebermann, 50 år, og 
børnene Anton, 20, Osvald, 18, og 
Emma-Leise på 14 år. 
Martin fortæller.

Hvad laver du til daglig?
Jeg er skolelærer.

Hvorfor bor du i andelsbolig-
forening?
Det gør jeg fordi, der er et godt 
sammenhold og et fællesskab 
omkring at spise sammen, det kan 
jeg rigtig godt lide. Det foregår 
sådan, at søndag til torsdag spi-
ser vi sammen kl. 18, og tre-fire 
gange om måneden skal man selv 
være med på et madhold. Alle de 
andre dage går man bare over og 
spiser. Det er en ren fornøjelse. Vi 
har især ti retter, som vi ved vir-

ker til 40 mand, og så er det dem, 
man kører. Det er boller i karry, 
pizza og lasagne - sådan nogle 
almindelige børneretter.

Hvor mange år har I boet 
i foreningen?
I otte år.

Hvad er det bedste ved at bo 
i foreningen?
Det er det fællesskab, man har. 
Det er udvidet nabohjælp, vi pas-
ser godt på hinanden, og så det at 
vi spiser sammen.

Hvad er dine ønsker for 
foreningen i fremtiden?
Jeg synes, det er en velfungerende 
forening. Jeg har umiddelbart ikke 
nogle ønsker.

Navn og alder: 
Trine Hadrup, 45 år, og børnene 
Matilde, 17, Tais, 14, og Fie på 
12 år.
Trine fortæller:

Hvad laver du til daglig?
Jeg er afdelingschef for projekt-
afdelingen i forsyningsselskabet 
Provas, som er spildevandsforsy-
ningen i Haderslev.
 
Hvorfor bor du i andelsbolig-
forening?
Jeg flyttede i bofællesskab et 
år efter, jeg blev skilt, fordi jeg 
syntes, det var et hyggeligt 
sted. Jeg havde hørt om stedet 
fra forældrene til en af Matildes 
klassekammerater, der sagde, at 
der var en ledig bolig. Det er jeg 
glad for.

Hvor mange år har I boet 
i foreningen?
I fem år.

Hvad er det bedste ved at bo 
i foreningen?
Det er, at der altid er nogen i 
nærheden, og at man bekymrer 

sig om hinanden. For mig er det 
også muligheden for at få et hus 
uden at stå med det hele selv. Jeg 
kunne aldrig have haft et parcel-
hus med have og tagrender, der 
skal renses. Det ville jeg ikke have 
lyst til. Men på den her måde har 
jeg det hele. Vi har en stor have, 
som vi er fælles om, og så har vi 
hver en lille terrasse ved hvert 
hus. Vi har en nærmest parklig-
nende have, hvor der slås græs 
med en havetraktor, og en stor 
køkkenhave.

Hvad er dine ønsker for 
foreningen i fremtiden?
Vi har et ”herreværelse” i fælles-
huset, som vi godt kunne indrette 
rigtig hyggeligt, så der er lidt for 
de unge. Der er allerede et børne-
rum for de mindste børn, men vi 
mangler et sted, hvor teenagerne 
kan være. Mit håb er også, at der 
bliver ved med at flytte forskelli-
ge typer af familier ind. Lige nu er 
der både unge og gamle, det giver 
en god dynamik.

andelsliv  

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

LÆS MERE OM FORENINGEN PÅ:
WWW.FAELLESHAVE.DK 
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 andelspanel
TEKST TINE RENSCH SODE

I hvert nummer af medlemsbladet ABFnyt giver vi ordet til en ekspert, som vil drysse sin viden ud over bla-
det. I dette nummer har vi givet pennen til Tine Rensch Sode, bygningskonstruktør og fagekspert i Bolius.

Mette Juel Madsen
UNDERVISER, CENTER 
FOR KONFLIKTLØSNING   

Tine Rensch Sode
BYGNINGSKONSTRUKTØR 
OG FAGEKSPERT I BOLIUS   

Mads Boserup Lauritsen 
BYBONDE OG GRUNDLÆGGER
AF TAGTOMAT.DK

Rie Skårhøj
CHEFKONSULENT 
I LED FRIVILLIGE

ANDELSPANEL

Forleden stødte jeg på min tidligere 
kollega, der er bygningsingeniør, 
og som nu rådgiver private. Og som 
vi så ofte gør, endte vi med at tale 
om skimmelsvamp. Han havde igen 
været ude hos en person, som var 
helt ude af den på grund af skimmel-
svamp. Manden havde opdaget noget 
sortgråt på væggen i badeværelset og 
var nu bange for, at hele huset skulle 
skimmelsvamp-saneres. Heldigvis 
kunne min tidligere kollega dog 
berolige ham.

Der er en tendens til, at vi opfatter 
skimmelsvamp som det rene gift. 
Jeg har også oplevet folk, der var 
panikslagne blot på grund af nogle 
små plamager af skimmelsvamp i et 
uudnyttet tagrum. Her må jeg skynde 
mig at indskyde, at selvfølgelig skal 
vi altid tage skimmelsvamp alvorligt. 
Men vi bør også undersøge den reelle 
fare, inden vi reagerer for voldsomt. 

Skimmelsvamp findes overalt i 
naturen. Det findes også i alle hjem 
i mere eller mindre grad. Det, vi 
kender som jordslåethed, er i virkelig-
heden skimmel. Og lugten af kælder 
eller sommerhus er også lugten af 
skimmelsvamp. Jo mere man udsæt-
tes for skimmelsvamp, desto større 
er risikoen for at udvikle overfølsom-
hed, men det er stadig langt færre, der 

er allergiske over for skimmelsvamp, 
end der er pollenallergikere.  

Selv bliver jeg jævnligt konfron-
teret med folk, som mener, at deres 
bolig er inficeret så voldsomt med 
skimmel, at de bliver nødt til at 
flytte ud, få nedrevet vægge eller få 
forsikringen til at betale en skimmel-
sanering. Her vil mit råd altid være: 
Slå koldt vand i blodet. Det er de 
færreste, der er allergiske, og man 
kan i rigtig mange tilfælde klare sig 
med at vaske skimmel angrebet væk. 
Skimmelsvamp hverken smitter eller 
vokser uhæmmet, selv om det er 
kommet indenfor. Skimmel kræver 
foruden ilt, som jo findes overalt, fugt 
for at kunne vokse. Så det vigtigste er 
at få afdækket, hvorfor der er så meget 
fugt, at skimmelsvampen kan vokse. 

Derefter kan man så fjerne fugten og 
dermed årsagen til skimmelvæksten. 

Årsagen til skimmelvækst inde i 
boligen viser sig ofte at være mang-
lende udluftning. Når vi kommer ud 
til folk med skimmelvækst på væggen 
i fx soveværelset, spørger vi altid 
først ind til, hvor meget der bliver luf-
tet ud, og om der er varme på radiato-
ren. Er temperaturen under 19 grader, 
og mener andelshaveren, at ventilati-
onsslidsen i vinduet er tilstrækkelig 
udluftning, så har vi allerede til dels 
opklaret miseren. 

Som rådgivere må vi blot sige, at 
hvis der luftes ud med gennemtræk 
tre gange daglig, og hvis man skruer 
op for varmen i de kolde rum – i hvert 
fald i dagtimerne – så vil problemet 
med skimmel helt sikkert forsvinde. 
Løsningen er altså ikke noget fancy, 
men ganske banal: Udluftning og 
varme. 

Så tag det roligt. Det er ikke altid 
så farligt med skimmel, men natur-
ligvis skal du altid få det fjernet. Og 
ikke mindst skal du sikre dig, at det 
ikke opstår igen, ved at fjerne kilden 
til fugten. n

Panik over skimmelsvamp

Læse mere på
WWW.ABF-REP.DK > LOV OG FAKTA > 
BYGGERI OG VEDLIGEHOLD > SKIMMELSVAMP 
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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. 3.300,-
Inkl. moms    

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.



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

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
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FLOTTE BOLIGER 
SÆLGER

Køberne strømmer til, fordi en lille forening på Sydsjælland har givet deres boliger en grundig renovering.

TEKST KATRINE NADIA JØRGENSEN     FOTO JACOB NIELSEN
andelsliv  

For seks år siden stod boli-
gerne tomme i månedsvis. 
De lave, røde murstenshuse 
var slidte, og Andelsbo-

ligforeningen A/B Østparken i Faxe 
havde svært ved at tiltrække nye kø-
bere. Men så kom Bent Petersen forbi 
sammen med sin kone:

– Jeg lagde mærke til, at boligen var 
slidt. Men jeg hæftede mig også ved, at 
foreningen var gældfri, og at vi derfor 

kunne tage lån til forbedringer. Og da 
jeg selv er håndværker, så jeg straks 
muligheder, siger Bent Petersen, der er 
pensionist og har arbejdet på et jernstø-
beri som værkfører. 

Renovering giver billig varmeregning
For blot 395.000 kroner kunne han 
sammen med sin hustru erhverve sig 
85 gode kvadratmeter blot en times 
kørsel fra sønnerne i København. Un-

derskriften blev sat med det samme, 
og der gik ikke lang tid, før Bent Peter-
sen også var en del af andelsboligfor-
eningens bestyrelse. Hans mission var 
at give hele foreningen en overhaling, 
og den var resten af bestyrelsen med 
på. Derfor tilkaldte de en rådgivende 
ingeniør, der gennemgik alle boliger-
ne med fokus på, hvad en renovering 
ville betyde for både varmeregningen 
og indeklimaet.

Bent Petersen og hans kone nyder udsigten til de renoverede andelsboliger, som Bent har været drivkraften bag. Renoveringerne er nu 
med til at tiltrække nye andelshavere til foreningen. 
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 andelsliv

På en generalforsamling blev en 
gennemgribende renovering stemt 
igennem. Døre, gavle og vinduer skulle 
udskiftes, mens tage og tagrender skul-
le renses og males. Lånet løb op i 2,5 
millioner kroner, men til gengæld steg 
salgspriserne til næsten det dobbelte 
efter renoveringen. Boligerne sælges nu 
til maksimalprisen plus forbedringer. 
Og foreningens offentlige vurdering er 
med sine 14,8 millioner kroner en af de 
bedste i hele Faxe Kommune:

– Og så sparer vi op til 2.500 kroner 
på varme om året, siger Bent Petersen 
stolt. Han sidder i sin lyse spisestue 
omringet af store vinduer på begge 
sider. Men ruderne er godt isolerede, 
så han tænder sjældent for varmeappa-
ratet. 

Renovering giver bedre livskvalitet
– Det er energiruder i tre lag. Udover 
at varme godt op, hjælper det også på 
støjniveauet. Før kunne vi høre hver 
gang, bussen kørte oppe på vejen. Men 
min livskvalitet er bedre nu, hvor jeg 
selv kan bestemme over varmen og 
lydene i mit eget hjem, smiler han.

Foreningens ydre bærer også præg 
af bestyrelsens fokus på energivenlige 
løsninger. De høje gadelamper, der 
oplyser vejen mellem rækkehusene, 
har fået nye pærer. Tidligere blev 
vejen belyst af dyre og energikrævende 
glødepærer. Nu er de skiftet ud med 
langtidsholdbare LED-pærer i stedet.

Og det var netop foreningens flotte 
ydre, der fik naboen Lise-Lotte Bils-
gaard til at skrive under på købskon-
trakten i sommer. Hun er fra Haslev, 
der er en af nabokommunerne, og 
bemærkede straks den flotte facade, 
da hun faldt over boligannoncen på 
nettet. Prisen lød på 740.000 kroner for 
andelsbeviset, og selvom det lå over 
hendes budget, sprang hun på med det 
samme:

– Boligen var totalt lækker, omgivel-

serne virkede rolige og fredelige, og der 
var fyldt med folk til fremvisningen. 
Så jeg skyndte mig at kontakte banken 
med det samme. Først sagde de klart 
nej, men jeg blev ved med at presse 
på, siger hun og viser os hen til en af 
vindueskarmene. Her har hun anrettet 
sig med en enkelt blomst, en figur af en 
balletdanser og en hjerteformet lysesta-
ge i messing.

Boligafgift er steget minimalt
Lise-Lotte Bilsgaard kan godt lide det 
enkle udtryk, som på bedste vis sup-
plerer den stilrene renovering. Hun er 
også glad for, at hun slipper for selv at 
skulle stå for forbedringer i boligen:

– Jeg tanker fly i Københavns Luft-
havn og har travlt med mit arbejde, så 
jeg ville ikke have tid til selv at renove-
re en bolig, siger hun. 

Og Bent Petersen supplerer grinen-
de: – Der er slet ikke mere, vi kan lave 
på boligerne nu.

Selvom beboerne sparer penge på 
varmen hvert år, koster renoveringen 
dem også lidt. Boligafgiften er steget 
med 170 kroner for en bolig på 95 kva-
dratmeter. Den månedlige boligafgift er 
nu på 2.684 kroner:

– Det svarer til en stigning på blot 
to kroner per kvadratmeter, tilføjer 
Bent Petersen og understreger, at de til 
gengæld altid vil kunne få solgt boligen 
igen, hvis de har lyst til at flytte. For-
eningen har nemlig følt sig nødsaget til 
at oprette ventelister på grund af den 
stigende interesse for de røde række-
huse. n

Nyrenoverede boliger lige til at flytte ind i 
tiltrak Lise-Lotte Bilsgaard, da hun var på 
boligjagt. Foreningen har i dag venteliste.
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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

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 > 
FORSIKRINGERNB. Priser genforhandles årligt.
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 krydsord krydsord

VINDERNE FRA SIDSTE NUMMER:

LØSNINGSORD I SEPTEMBER-NUMMERET VAR ”REGNVAND”. 
INDSEND DETTE NUMMERS LØSNINGSORD SENEST D. 1. DECEMBER 2017.   
OG VÆR MED I KONKURRENCEN OM LÆKKER CHOKOLADE. 
KUN ÉN BESVARELSE PR. HUSSTAND.

Jonna Reichle, 6710 Esbjerg V
Lars Dannemand, 2200 København N
Goul-Jensen, 7700 Thisted

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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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

Send naboen ud 
af din lejlighed

48 14 11 88
www.papiruld.dk

Overvejer du at flytte pga. 
støj i din lejlighed?

Det behøver du ikke!

Få lyd-isoleret med Papiruld.

PRISER FRA
12.000 kr.

RING OG HØR OM DINE MULIGHEDER

FÅ BESØG AF ABF
Book en lokal ABF-repræsentant, som kommer ud i net-
op jeres forening og fortæller om ABF, andelsboligsekto-
ren og hvad I kan bruge ABF til. 

Jeres bestyrelse skal blot kontakte ABF’s sekretariat og 
booke et møde, så søger vi for, at der kommer en lokal 
ABF repræsentant ud til jer.

Kontakt ABF på abf@abf-rep.dk eller ring på 33 86 28 30
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Læse mere på
WWW.ABF-REP.DK > LOV & FAKTA > 
FAQ: SPØRG EKSPERTEN

Læse mere på
WWW.RETSINFORMATION.DK

Vinteren nærmer sig, og det er nu, I skal have styr på 
snerydningen. Det er grundejeren, der har forpligtel-
sen til at rydde sne. I en andelsboligforening er det 
foreningen, der er grundejer, og det er derfor også 
foreningen, der har snerydningsforpligtelsen. 

Foreningen er derfor overordnet ansvarlig for sneryd-
ning af indkørsler, trapper, fortove, stier med offent-
lig adgang, og at sne og istapper er fjernet fra tagene.

Sneen skal iflg. kommunale regler være ryddet 
”snarest efter”, at den er faldet. I praksis betyder det, 
at der skal være ryddet inden klokken syv på hver-
dage og lørdage og inden klokken otte på søndage og 
helligdage. Derudover skal der som minimum ryddes 
om morgenen, eftermiddagen og aftenen indtil kl. 22.

Med ændringen af radio- og fjernsynsloven pr. 1. juli 2016 er 
frit valg af tv- distributør indført. Det betyder, at den enkelte 
husstand efter anmodning har ret til at blive fritaget for til-
slutning til og betaling for fælles programforsyning. Radio- 
og fjernsynsloven har ikke tidligere reguleret spørgsmål 
relateret til husstandes tilslutning til fællesantenneanlæg.

Fritagelsen skal ske med et varsel svarende til forbrugerafta-
lelovens opsigelsesvarsel for aftaler om løbende tjenesteydel-
ser (dvs. pt. som hovedregel 1 måneds varsel til udgangen af 
en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse).

Retten til at blive fritaget for fælles programforsyning træder 
i kraft 1. juli 2016 - dog først 1. januar 2018 for så vidt angår 
anlæg, hvor det teknisk ikke er muligt at frakoble enkelte 
husstande (sløjfeanlæg).

Når sneen falder TV-aftale om sløjfeanlæg

 love og regler

www.obh-gruppen.dk
Landsdækkende ingeniørrådgivning siden 1965

Der er god økonomi i at lave en plan for drift og vedligeholdelse frem for at vedligeholde
efterhånden som problemer og fejl opstår. Med en vedligeholdelsesplan er man bl.a.
sikker på at skader og slitage udbedres inden der opstår følgeskader på andre bygningsdele.

OBH-Gruppen er din uvildige og professionelle rådgiver.

Læs mere og deltag i OBH-Gruppens
ABF konkurrence på:
obh-gruppen.dk/abf

Undgå ubehagelige overraskelser
med en OBH vedligeholdelsesplan

Ring i dag:
76 78 47 31

- og få et
uforpligtende

tilbud

VIND LEGO
ARCHITECTURE

Projektansvarlig
Bo Wiedemann
på tlf. 6131 2215 eller mail: 
bwi@obh-gruppen.dk

Kontakt:

Drift- og
vedligeholdelsesplan

Ingeniørrådgivning

Energimærkning

Vurderingsrapport
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TEKST MALEHA QURESHI ANSARI 
spørg eksperten  

Hvordan er det lige med...

De fleste andels-
boliger skal være 
energimærket, når 
de sælges.

Hvad er et energimærke? 
Et energimærke ranglister en boligs energiforbrug fra A til G, hvor A er 
mest energivenligt. Energimærket finder man i en energimærkningsrap-
port, der således synliggør bygningers energiforbrug. Energimærknings-
rapporten giver desuden overblik over de energimæssige forbedringer, 
det kan betale sig at gennemføre. 

Skal alle andelsboliger være energimærket? 
Alle bygninger, hvor der anvendes energi til regulering af indeklimaet, 
skal energimærkes. Visse bygninger er undtaget fra kravet om en-
ergimærkning, herunder fx fritliggende bygninger på under 60 m2.

Hvor meget koster et energimærke, og hvem betaler? 
Energistyrelsen har fastsat en maksimumpris for energimærkning af 
mindre bygninger. Priserne fremgår af Energistyrelsens hjemmeside. I 
etageejendomme er det altid foreningens ansvar at indhente og betale 
for et energimærke. Derimod er det den enkelte andelshavers ansvar at 
indhente og betale et energimærke, når der er tale om tæt/lav bebyggelse 
med lodrette skel, herunder fritliggende huse.

Hvem står for udarbejdelsen af en energimærkningsrapport? 
Det er en energikonsulent, der udarbejder en energimærkningsrapport. 
På ABF’s hjemmeside finder du en firmaguide med links til energikon-
sulenter i udvalgte regioner. Du kan også finde en liste over energi-
konsulenter på Energistyrelsens hjemmeside.

Hvor ofte skal et energimærke fornyes? 
Et energimærke er som udgangspunkt gyldigt i 10 år. n

energimærkning ?

Shalaleh Momeni
JURIDISK CHEF, ADVOKAT 

Karina Egholm 
ØKONOM

Jacob Vilhelmsen
JURIST 

31www.abf-rep.dk

Anne Kristensen 
JURIST

Find energikonsulent på
WWW.ABF-REP.DK > FIRMAGUIDE
WWW.ENS.DK > ENERGIMÆRKNING AF BYGNINGER

Maleha Qureshi Ansari 
JURIST

A
B

C
D

E
F

G



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.


