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Farvel til gas – måske!
KRIGEN I UKRAINE har gjort det smertefuldt klart, at gas er blevet et våben på 
linje med kugler og bomber. Prisen er steget eksplosivt og har gjort det svært 
for mange andelshavere at betale varmeregningen. Derfor ønsker mange 
andelsboligforeninger – også som led i den grønne omstilling – at skifte de 
dyre gasfyr ud med billigere og grønnere løsninger som fx varmepumper. Og 
i mange tilfælde er det den eneste mulighed, fordi foreningen er beliggende i 
områder uden fjernvarme.

Derfor bliver jeg bekymret, når jeg hører om andelsboligforeninger, som 
ikke kan optage realkreditlån til at udskifte gasfyr med varmepumper. Det 
kan du læse mere om her i bladet. Årsagen er, at andelsboligforeningens 

realkreditinstitut vurderer forenin-
gens ejendomsværdi lavere end 
den værdi, som er sat i regnskabet 
og godkendt af en revisor. Og så er 
foreningens gæld pludselig blevet 
for høj til, at foreningen kan optage 
realkreditlån til den grønne omstil-
ling.

Det er ikke rimeligt, at en forening 
derfor bliver tvunget til at tage dyre banklån for at slippe for gassen eller i 
værste fald slet ikke kan få finansieret udskiftningen.

Politikerne ønsker, at alle danskere skal bidrage, og jeg forstår ikke, at de 
danskere, som rent faktisk er villige til at betale for varmepumper, ikke kan 
få adgang til finansiering under nogle rimelige vilkår. 

En løsning kan være en statslig garanti for en del af en realkreditfinansie-
ring, fx i form af statsgaranterede grønne lån. 

En sådan ordning kan skabe et finansielt råderum for energieffektivisering 
af de andelsboliger, der ligger uden for fjernvarmenettet. Mange af disse an-
delsboliger ligger også uden for storbyerne og i områder, hvor det er vanske-
ligt at låne hos realkreditinstitutter og banker.

Andelsboligsektoren vil med andre ord gerne udfase gassen – hvis vi får 
lov!

Læs mere side 5.

Hans Erik Lund, Landsformand

" Det er ikke rimeligt, at 
en forening derfor bliver 
tvunget til at tage dyre 
banklån for at slippe for 
gassen."
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Let ladeløsning t il 
din boligforening
- Sammen om klimaet

Det kræver lidt mod - men har vi råd til at lade 
være? Bidrag til den grønne omstilling og få sat 
ladestandere op. SEF Energi løser opgaven for 
jer fra A til Z - du fremtidssikrer din boligforening.
Der er mange fordele ved at få sat ladestandere op i en 
boligforening. Udover at tage ansvar for klimaet og bidrage til 
den grønne omstilling, sender I også et vigtigt signal til jeres 
lejere om, at I gerne vil give dem de bedst mulige betingelser. 
Men I sender også et vigtigt signal til omverdenen om, 
at I er en attraktiv boligforening, der tør gå foran!  

Ring til vores kundeansvarlig: 
Morten Jensen - tlf. 20 51 09 55  
 - læs mere på sef.dk/boligforening

SEF Energi - vi gør det nemmere for dig og din boligforening 
at handle på den grønne omstilling. Sammen om klimaet! ENERGI TIL HANDLING...

Ejendomsadministration

Juridisk rådgivning

Byggesagsadministration

Wantzin Ejendomsadvokater
- Når du ønsker at komme trygt i mål

+45 33 13 11 35  • nw@wzn.dk
Adelgade 15 • 1304 København K

Tryghed

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

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

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

Vi leverer:
		Intelligente helhedsløsninger til måling af forbrug 

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

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



MAJ 2022   |   ABFNYT   5

MEDLEMSFORDELE

GRØN ENERGI

MED SMUK UDSIGT ud over Det Sydfyn
ske Øhav ligger A/B Færgegaarden i 
Faaborg. Foreningen tæller otte andele 
og er stiftet i 2001. Med 20 år på bagen 
står foreningen derfor over for at skulle 
udskifte deres gasfyr inden for en over
skuelig årrække. 

Med de stigende gaspriser og en sort 
energiform ønsker foreningen at udfase 
gasfyrene og i stedet varme op med 
lufttilvandvarmepumper og bidrage 
til den grønne omstilling. Men det er 
nemmere sagt end gjort, fortæller for
eningens formand, Ellen Vangsø, som er 
rendt ind i en finansiel blindgyde:

– Vi bruger anskaffelsessummen 
som værdiansættelsesprincip på ca. 12 
millioner kroner. Vi har gæld for syv mil
lioner, så vi tror, at det er en formssag. 
Derfor bliver vi noget overraskede, da 
Realkredit Danmark sætter foden ned. 

Instituttet har vurderet ejendommens 
værdi lavere end værdien i regnskabet, 
og nu er syv millioner kroner med et 
snuptag blevet til en gældsætning på  
80 procent. Og så lukker kassen i, for
klarer Ellen Vangsø.

Finansieringsproblem
Realkreditinstitutterne opererer med 
deres egne ejendomsvurderinger, og 
det betyder, at realkreditinstitutternes 
vurdering i mange tilfælde kan være 
lavere end foreningens værdiansæt
telse. Og det er, uanset om foreningen 
bruger anskaffelsesprisen, den offent
lige vurdering eller en valuarvurdering. 
Det rejser et politisk problem, fortæller 
ABF’s direktør, Jan Hansen:

– A/B Færgegaarden er jo havnet i 
en helt vanvittig situation. På den ene 
side er der et politisk flertal for at sætte 

A/B Færgegaarden ønsker at skifte gasfyret ud 
med grønnere varmepumper, men får afslag af 
realkreditinstituttet. ABF går nu ind i sagen. 
Deltag i ”Mød eksperterne” om energikilder. 

 LISE CLEMMENSEN     JENS HASSE

IKKE ALLE 
FORENINGER 
FÅR ADGANG TIL 
FINANSIERING

Ellen Vagnsø 
må leve med 

sit dyre gasfyr, 
fordi foreningen 
ikke kan optage 

realkreditlån.

anskaffelsessum på

12
millioner kroner

SYV MILLIONER KRONER 
BLEV MED ET SNUPTAG 

TIL EN GÆLDSÆTNING PÅ 

80%
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MØD EKSPERTERNE

UD MED SORT ENERGI

På ”MødEksperterne”-arrange-
menterne sætter ABF fokus på 
energikilder og ser nærmere 
på, hvordan I kan gå fra sorte til 
grønnere energiformer.

Eksperter: 
• Dansk Fjernvarme
• Videncenter for Energibe-

sparelser i Bygninger
• Nærvarme Danmark
• Gemina Termix
• ABF’s medlemsrådgivning
• Nordea

Eksperterne kommer rundt 
om mulighederne for mere 
miljøvenlige og grønne 
opvarmningskilder. Hvilke 
fordele og ulemper er der ved 
de forskellige grønne opvarm-
ningskilder som varmepumper 
samt udrulningen af fjernvarme 
i jeres område. 

Nordea og Danske Bank stiller 
lokaler til rådighed og byder 
på et lettere traktement som 
afslutning på aftenen.

Datoer:
23. maj, Ringsted, kl. 17-20 
(Nordea) 
31. maj, Århus, kl. 17-20  
(Danske Bank) 
9. juni, Odense, kl. 17-20 
(Nordea)

Læs mere, og tilmeld jer på:
abf-rep.dk

MEDLEMSFORDELE

GRØN ENERGI

turbo på den grønne omstilling. På 
den anden side står finanssektoren og 
nægter foreninger adgang til lån, som 
skal finansiere den grønne omstilling. 
Det giver ingen mening.

Ingen vej uden om
– Netop det politiske flertal bør følges 
op af finansiering, ellers kommer 
Danmark ikke i mål med den grønne 
omstilling. Vi skal igennem den grøn
ne omstilling, og det koster, siger Kai 
Borggreen, Souschef i Videncenter 
for Energibesparelser i Bygninger. 
Han rådgiver blandt andet boligfor
eninger om energiløsninger.

– Gas er ikke en langvarig energi
løsning. Hvis foreninger går fra gas 
til varmepumpe, vil det reducere Co2 
udslippet og også påvirke foreningens 
energimærke. Vi ved, at boliger med 
et godt energimærke er nemmere at 
sælge end de boliger, hvor varmen 
fosser ud, forklarer Kai Borggreen, og 
fortsætter:

– Hvis man har gasfyr, og der ikke 
er mulighed for fjernvarme, er var
mepumper det oplagte valg ift. den 
grønne omstilling. Varmepumper er 
nemme at installere og nemme at 
drifte. Der er dog to udfordringer  pri
sen på installation af varmepumpen 
og støjen. Men du får reduceret din 
varmeregning til mellem 1/3 og ½ af 
din nuværende regning og det skal ses 
over varmepumpens levetid på ca. 15 
år. Og hvis placering af varmepumpen 
indtænkes tidligt i projektforløbet og 
der vælges varmepumper med lavere 

støjniveau, kan udfordringer med støj 
helt undgås.

Jo større pumpe jo mindre larm
Netop støj var et af de fokuspunk
ter, som A/B Gartnervænget havde i 
fokus, da de udskiftede deres oliefyr 
med lufttilvandvarmepumper i 
2018. Den jyske forening tæller også 
otte andele, og de havde særligt 
fokus på støj. Foreningen blev rådet 
til at købe den største model, og det 
har den jyske forening ikke fortrudt, 
fortæller foreningens formand, Bente 
Jensen:

– Vi fik at vide, at jo større varme
pumpe, jo mindre larmer den. Derfor 
valgte vi en stor model, og den er god 
nok. Vi hører stort set aldrig vores 
varmepumper, fortæller hun.

Bente Jensen vurderer, at den 
enkelte husstand har sparet om
kring 5.000 kroner om året, efter at 
foreningen skiftede den sorte olie 
ud med den grønnere varmepumpe. 
Omlægningen fra olie til varmepum
pe har kostet ca. 125.000 kroner pr. 
husstand.

Grønne lån
Tilbage i Faaborg sidder Ellen Vangsø 
og ærgrer sig over, at foreningen nu 
er tvunget til at indhente tilbud på 
banklån, som vil være langt dyrere at 
forrente end et realkreditlån, og det 
er svært for den fynske formand at 
forstå, hvorfor der ikke er grønne lån, 
som foreninger som A/B Færgegaar
den kan få adgang til:

– Politikerne siger ja til den grønne 
omstilling, men gør det praktisk talt 
umuligt at finansiere. Der burde være 
grønne lån til de foreninger, som 
gerne vil den grønne omstilling, siger 
Ellen Vagnsø. 

Og der er opbakning fra ABF.
– I ABF vil vi bruge vores politiske 

platform til både at sætte fokus på 
realkreditinstitutternes parallelvurde
ringer og foreningers adgang til grøn
ne lån, eventuelt i form af statsgaran
terede lån, slutter Jan Hansen. 

Bente Jensen sparer ca. 
5.000 kr. om året på varme-
regningen med varmepum-
pe kontra oliefyr. Så lever 
hun gerne med, at den 
fylder noget i landskabet.



  Book tid til andelsvurdering online 24/7

  Uvildig og professionel vurdering

   Fast pris uanset antallet af forbedringer  
– ingen skjulte gebyrer

   Hurtig levering af rapport, mulighed for 
skræddersyet gennemgang på baggrund 
af foreningens interesser

   Effektiv koordination med bestyrelse,  
administrator og lejlighedens sælger

Lad os stå for andelsvurderingen
Få en professionel og retfærdig vurdering af lejligheder ved salg – baseret på mange års erfaring  
fra professionelle, effektive og servicemindede specialister.

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

”Fantastisk god og hurtig  
service. Kan kun anbefale.”

Læs mere om løsningen på nortec.dk

Fremtidssikret
ladeløsning.
Udviklet til
boligforeninger

Nortec kan etablere jeres nye ladeløsning 

helt fra bunden. I vælger blot den løsning, 

der passer til jer. Det kalder vi TotalCare Go.

Vælg om jeres ladestander kun skal være for 

beboere – eller om den skal være åben for alle. 

Fri service og brugersupport 365 dage om året 

er altid en del af løsningen. Og hvis I ønsker 

det, kan vi også stå for investeringen i grave- 

og installationsarbejdet. 
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MIN SIDE

SØGEFUNKTIONEN. Den vigtigste funktion på 
ABF’s hjemmeside, synes vi selv. 

Her kan du altid søge efter den information, 
som du ikke lige kan finde. For vi ved det godt. 
Hjemmesiden er informationstung, og der kom
mer hele tiden nye emner, ny lovgivning og nye 
udfordringer på andelsboligområdet, som vi skal 
dække. 

Alle informationer kan i sagens natur ikke lig
ge på forsiden, så søgefunktionen er med andre 
ord din bedste makker på hjemmesiden.

Alligevel skal du ikke snydes for en guide rundt 
på vores hjemmeside, så hop med ombord, og få 
et indblik i, hvad du kan bruge hjemmesiden til.

Hvad siger loven?
Menupunktet Rådgivning > ”Lov og fakta” er 
din indgang til ABF’s juridiske og økonomiske 
vidensbank. 

Det er her, du finder information om alt fra 
fremlejeregler og gode råd til generalforsamlin
gen til andelskronens værdi og finansiering. 

Du finder også information om det evigt aktu
elle emne: Køb og salg af andelsbolig. 

Teksterne er skrevet af ABF’s medlemsråd
givning og med fokus på de informationer, som 
er relevante for andelshavere og bestyrelser i 
private andelsboligforeninger.

Du skal ikke logge ind på hjemmesiden for at 
læse teksterne. Login skal du til gengæld bruge 
til nogle af de andre funktioner.

ABF-REP.DK  
— DIN DIGITALE 

INDGANG TIL ABF

 LISE CLEMMENSEN

ABF’s hjemmeside har fået 
nyt design og er nu mobil
optimeret, så du nemt kan 

bruge abfrep.dk på farten. 
ABFnyt guider dig rundt på 

siden, som både andels
havere og bestyrelsesmed

lemmer kan få adgang til. 

MEDLEMSFORDELE

DIGITALE VÆRKTØJER

Kun for medlemmer
ABF’s hjemmeside indeholder en række med
lemsfordele, som du kun kan benytte dig af, 
når du er logget ind med din adgangskode og 
password. 

Adgangsbilletten er din forenings ABFmed
lemskab. Både andelshavere og bestyrelser kan 
oprette sig som brugere.

Har du ikke allerede adgang, kan du altid op
rette dig som bruger på hjemmesiden. Her finder 
du også en brugervejledning, som trin for trin 
guider dig igennem oprettelsesprocessen, hvis 
du er i tvivl om, hvordan du gør. Alle bør have en 
personlig profil, dvs. undgå at benytte ”fælles
mails”, for systemet kan ikke se forskel på, om 
det er Åse eller Henning, der bruger mailadres
sen, hvis den ikke er unik. 

Udgangspunktet er derfor: ”En person/bruger 
– en unik mailadresse”. 

Når du er logget ind, har du med det samme 
adgang til en lang række medlemsfunktioner.

MIN SIDE

Brug medlems
fordelene på

abfrep.dk
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De vigtigste funktioner er:
• Til og afmelding af kurser og arrangementer
• Gratis download af ABF’s 

standarddokumenter
• Nyheder og baggrundsinformation 

kun for medlemmer
• Adgang til Dialogforum 
• Den digitale ABFhåndbog (hvis 

foreningen har købt abonnement).

ABF’s medlemsportal
Når du er logget ind på ABF’s hjemmeside, kan 
du klikke på ”Min side” øverst på siden og bl.a. 
se informationer om din forening. Her kan du fx 
finde din forenings ABFmedlemsnummer og 
tjekke, om jeres forening har et abonnement på 
den digitale ABFhåndbog, om den har en besty
relsesansvarsforsikring, eller blot tjekke, hvor 
mange andele jeres forening har.

Du kan også se, hvem der sidder i jeres besty
relse, og på din egen profil kan du ændre dine 
egne kontaktinformationer.

Bestyrelser har mulighed for at ændre udvalg
te informationer om foreningen, fx nye bestyrel
sesmedlemmer, kontaktinformationer etc.

ABF’s medlemsportal er version 1.0, og vi ar
bejder løbende på nye funktioner. Når vi opda
terer medlemsportalen, skal vi nok informere jer 
medlemmer om de nye tiltag.

I marts har vi fx lanceret en ny funktion: ABF’s 
Dialogforum.

Hvad gør andre foreninger?
ABF’s Dialogforum er et digitalt netværk, hvor 
du nemt kan søge efter andre foreninger, som 
sidder med de samme udfordringer som jer. Det 
kan være altanregler, valg af nyt tag, fordele og 
ulemper ved varmepumper etc.

Du kan selv lave en tråd med dit emne, som 
du gerne vil dele med andre, eller kommentere 
andres tråde.

Formålet er at skabe et digitalt forum for erfa
ringsudveksling på tværs af landet.

Webinar om abf-rep.dk
Det kan være lidt uoverskueligt at kaste sig over 
en ny hjemmeside, få overblik, lære at logge ind 
etc. 

Derfor arrangerer ABF en række webinarer, 
hvor vi kommer rundt om hjemmesidens mange 
funktioner. 

Du får også mulighed for at stille spørgsmål, 
hvis der er noget, som I er i tvivl om.

Du finder datoer for webinarer i aktivitetsover
sigten på ABF’s hjemmeside.

Og så er der kun tilbage at sige: Hop ind på 
abfrep.dk, og tag hjemmesiden i brug – hvis du 
ikke allerede er i gang. 

Tjek ABF’s hjemmeside på:
www.abf-rep.dk



10   |   ABFNYT   |   MAJ 2022  

FOKUS

FORENINGENS LÅN

BOR DU i en andelsboligforening med et 
lavt fastforrentet lån med fx 0,5 % eller 
1 % i rente, kan det måske betale sig for 
jeres forening at opkonvertere lånet til et 
nyt lån med højere fast rente.

For når renten stiger, falder kursen på 
obligationerne bag det fastforrentede lån, 
og det betyder, at foreningen kan indfri 
det eksisterende lån for mindre, end 
der skyldes. Det lån, der optages, har en 
højere rente, men til gengæld skylder 
man færre penge væk. Foreningen skal 
dog ikke opkonvertere for enhver pris, 
fortæller ABF’s økonomiske rådgiver, 
Karina Egholm:

− Vælger foreningen at foretage en op-
konvertering, kræver det, at man holder 
øje med renteniveauet og agerer, når og 
hvis renten falder igen. Falder renten 
ikke, sidder foreningen med en perma-
nent højere ydelse og med et lån, hvor 
man ender med at betale mere tilbage, 
end med det lån, man havde tidligere. 
Foreningen skal altså tro på, at renten 
falder igen inden for en overskuelig 
fremtid, før en opkonvertering kan betale 
sig.

Et spekulativt greb
Samme holdning har Realkredit Dan-
mark, fortæller Kristian Balleby, kun-
dedirektør, Storkunder Ejendomme i 
Realkredit Danmark/Danske Bank: 

− Helt generelt er det mere spekulativt 
med opadgående konverteringer end 
nedadgående konverteringer, som mange 

andelsboligforeninger har benyttet sig af 
gennem de senere år. Der er ingen sikker 
gevinst ved at opkonvertere. Det afhæn-
ger helt og holdent af den fremtidige ren-
teudvikling, som ingen desværre kender.

Er bestyrelsen i tvivl om processen 
med at indhente et lånetilbud, er I 
velkomne til at tage kontakt til ABF’s 
økonomiske rådgiver, Karina Egholm. 
ABF hjælper også gerne foreningerne 
med at gennemgå beregninger modtaget 
fra realkreditinstituttet.

Renteswap
Bor du i en forening med renteswap, 
kan de stigende renter måske komme 
foreningen til gode. Den negative mar-
kedsværdi, dvs. det, det koster at indfri 
aftalen før tid, falder, når renten stiger.

Vil foreningen gerne ud af aftalen før 
tid for at få en anden finansiering, er det 
måske nu, det kan betale sig at gøre no-
get ved det. Her anbefaler Karina Egholm 
også, at foreninger søger professionel 
rådgivning:

− Renteswapaftaler kan være svære at 
gennemskue, og derfor anbefaler ABF, at 
foreninger indhenter lånetilbud og søger 
rådgivning. Og ABF er også klar til at 
yde generel rådgivning omkring låneom-
lægning, slutter Karina Egholm. 

Dette er et uddrag. Læs hele artiklen  
på abfrep.dk (nyhed 14.03.22).

Stigende renter  
— hvad betyder det 
for foreningen?
Renterne på realkreditlån er på vej op, og hvad  
betyder det for jeres forening?  
ABF’s økonomiske rådgiver sætter spot på fordele 
og faldgruber i rentejunglen.

RENTEUDVIKLING

Karina  
Egholm 

ØKONOMISK RÅDGIVER

”Vælger forenin
gen at fore tage 

en opkonver
tering, kræver  

det, at man 
holder øje med 
renteniveauet”



www.aarsleffpipe.dk/ydelser/faldstammer

FORNY EJENDOMMENS FALDSTAMMER 
UDEN NEDBRYDNING 

Utætte faldstammer kan medføre alvorlige skader på bygninger og gener 
for beboerne. Med vores strømpeforing sikres en ukompliceret og hurtig 
renovering af faldstammer og kloakrør. Renoveringsarbejdet gennem-
føres uden nedbrydning eller opgravning, hvilket giver besparelser på 
budgettet og betyder minimale forstyrrelser for ejendommens beboere.

Faldstammesystemer udført i støbejern i danske etageejendomme fra 
1970’erne og tidligere står over for en forventet udskiftning eller renover-
ing i nær fremtid. 

Vi kan renovere langt de fleste typer faldstammer i boliger, virksom-
heder og institutioner. Med de nyeste strømpeforingsteknikker kan vi i 
dag forny køkken-, toilet- og tagvandsfaldstammer – også på selv meget 
svært fremkommelige steder.

STRØMPEFORING TRADITIONEL UDSKIFTNING

BEHOV FOR NEDBRYDNING AF VÆGGE

FORSTYRRELSE AF OMGIVELSERNE

INSTALLATIONSTID

HOLDBARHED

PLADSBEHOV VED UDFØRSEL

CO2 UDLEDNING

Tilstands- 
rapport 
 til din boligforening?

Betroet rådgiver ved byggeprojekter i byens boligejendomme siden 2002

•  Vi leverer byens bedste, flotteste og mest overskue lige 

tilstandsrapporter – altid baseret på nyeste viden.

•   Klæder bestyrelse og beboere i andelsboligforeninger på 

til at træffe holdbare beslutninger  

om fremtidig vedligeholdelse.

•  Letforståeligt overblik – uden at  

man skal vide noget om bygninger. 

•  Få tilbud på a4.dk/tilstand eller på 

mail@a4.dk / tlf. 70 26 62 62

a4.dk/tilstand

30-150 boliger

18.750,-
Over 150 boliger

25.000,-
inkl. moms

Bygninger
til mennesker

kontakt@obh-gruppen.dk+45 7020 1232

Vi er eksperter
i sunde boliger

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

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

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

KÆLEDYR OG KONFLIKTER

NÅR DYR OG  
ANDELSHAVERE 
KRYDSER VEJE

DET ANSLÅS, at der er mellem 800.000 og 
850.000 hunde i Danmark. Sidste år anskaffe-
de rekordmange danskere en firbenet ven til 
husstanden. Også i andelsboligforeningerne 
har man mærket den stigende interesse for 
kæledyr. 

ABFnyt har talt med flere andelsbolig-
foreninger, der på generalforsamlingen har 
besluttet, at andelshaverne må have kæledyr. 

Der er ingen tvivl om, at ejere af et kæle-
dyr har mange glæder ved en pelsklædt ven 
i boligen. Men der er mindst lige så mange, 
der hverken har behovet eller interessen for 
hunde, katte eller fugle omkring sig. 

Ønsker man at give mulighed for dyrehold, 
anbefaler ABF’s jurist Maleha Ansari, at man 
tager sig god tid til dialog på generalforsam-
lingen. Beslutter man, at andelshaverne gerne 
må have hund eller kat, er det ifølge Maleha 
Ansari vigtigt, at man samtidig får rammerne 
for dyrehold beskrevet grundigt i husordenen, 
så andelshaverne ved, hvilke regler der er, når 
man anskaffer sig et firbenet familiemedlem. 

Få styr på husordenen i fredstid
Har man allerede besluttet dyrehold i andels-
boligforeningen for år tilbage uden samtidig at 
have beskrevet tydelige regler og rammer for 
kæledyr i boligerne og på fællesområderne, 

Foråret giver ofte lyst til at få et kæle
dyr, og perioden med coronanedlukning 

har fået antallet af kæledyr til at nå et 
nærmest eksplosivt niveau. Men hvor
dan griber man dyrehold i andelsbolig
foreningen an, og hvad gør man, når de 

tobenede bliver uenige om de firbenedes 
vaner og ikke mindst uvaner?

 JAN KLINT POULSEN    JENS HASSE

råder Maleha Ansari også til, at man får udar-
bejdet en udførlig husordensbestemmelse.

− Man skal have beskrevet kravene til for-
sikringsforhold, fx at den lovpligtige hunde-
ansvarsforsikring skal kunne forevises, det 
skal fremgå, om dyrene skal holdes i snor på 
fællesarealer, eller om de overhovedet må 
være i gården og luftes. Skal der være hegn 
til kattene, så de ikke besøger de andre haver? 
siger Maleha Ansari. 

Som inspiration henviser hun til ABF’s hus-
ordenskatalog, som findes på hjemmesiden.

− Det er rigtig vigtigt, at man forholder sig 
til, hvordan man vil tackle de situationer, 
der naturligt kan opstå, når man får dyr ind i 
foreningen. Den slags indføres bedst i fredstid, 
hvor der ikke er problemer med dyrehold i 
andelsboligforeningen, siger Maleha Ansari.

Hvis man som bestyrelse skal håndtere 
klager fra andelshavere over fx støj- eller 
lugtgener fra dyr, er det godt at kunne læne sig 
op ad specifikke regler, som man kan henvise 
til. Ellers er faren, at man skal forholde sig til 
andelshavernes forskellige tolerancetærskler 
over for hinanden. Går det først skævt mellem 
flere andelshavere om noget så følsomt som 
kæledyr, er det svært at løse på en enkel måde 
for bestyrelsen. Ofte er anbefalingen, at bebo-
erne i mindelighed forsøger at tale sammen 
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om de problemer, man oplever, men det sker, 
at samtalerne ophører, og konflikterne naboer 
imellem tager til.

Maleha Ansari understreger, at selvom man 
har meget konkrete regler i husordenen, så vi-
ser retspraksis, at der skal være væsentlige ge-
ner forbundet med kæledyret, hvis foreningen 
skal gribe ind over for andelshaveren. Hvis 
kæledyret er til væsentlig gene, kan forenin-
gen kræve, at andelshaveren skal skille sig af 
med det, og i yderste konsekvens kan sagen 
ende med, at andelshaveren mister sin bolig.

− Der skal dog generelt meget til, før man 
kan ende i en eksklusion. Det, som vi overord-
net anbefaler, er, at man som bestyrelse tager 
fat i en advokat i den situation, hvor man har 
haft en formel dialog med andelshaveren, som 
ikke retter sig efter anvisningerne. 

Inden konflikter ender på advokatens bord, 
anbefaler ABF, at parterne søger mægling.

Brug en konfliktmægler 
Bliver konflikten større, end bestyrelsen selv 
kan overkomme, kan man ifølge Maleha Ans-
ari også overveje, om konfliktmægling mellem 
parterne kan løse problemerne. 

− Man kan sagtens, før eller samtidig med 
at man laver en formel indskærpelse over 
for andelshaveren, tage en dialog og bruge 

en konfliktmægler. Det kræver dog, at begge 
parter er villige til mæglingsforsøget, under-
streger Maleha Ansari.

At vælge mægling som konfliktnedtrappen-
de middel kan være en mindre indgribende 
måde at løse problemerne på end at bruge 
en advokat over for en andelshaver. Det kan 
konfliktmægler Rasmus Grosell tale med om. 
Rasmus underviser i ABF’s kursus i konflikt-
håndtering og har flere gange mæglet mellem 
naboer, der er endt i stridigheder, der synes 
uløselige.

− Nabostridigheder er svære at mægle i, 
fortæller Rasmus Grosell. 

− En nabokonflikt kan opleves meget bela-
stende for alle involverede parter, fordi vi er 
i et forhold, der er svært at afbryde. Vi kan 
jo ikke bare flytte, for hvis den ene flytter sig 
fra konflikten, så betyder det jo et kæmpe tab 
på et værdimæssigt plan. Man holder jo af at 
bo der, hvor man bor. Det er også økonomisk 
utroligt belastende at skulle flytte fra sin 
lejlighed eller hus, fordi man fx ikke vil have 
høns uden for sit vindue.

Ifølge Rasmus Grosell er man nødt til at 
have forståelse for, at i en konflikt er der altid 
en sag og en relation.

− Konflikter er uoverensstemmelser, der 
skaber spændinger mellem to eller flere parter. 
Og uoverensstemmelser har oftest med sagen 
at gøre, mens spændinger oftest har med rela-
tionen at gøre.

− Hvis man som bestyrelse ikke har blik for 
det her med sagen og relationen, og man hol-
der fast i, at der i vedtægterne står, at hunde 
ikke må luftes i gården, så glemmer man rela-
tionen. Hvis man overser, at det også handler 
om relationen, og ikke lytter til de interesser, 
der ligger bag, så kan konflikten meget nemt 
vokse til et niveau, hvor det er meget svært 
at løse den uden en tredje part, siger Rasmus 
Grosell.

Han opfordrer bestyrelser i andelsboligfor-
eninger til at hente hjælp til mægling, inden 
det kommer så vidt. Der kan være mange pen-
ge at spare i forhold til prisen på en advokat 
og et sagsforløb, der kunne undgås, forklarer 
han.

ABF udbyder løbende kurser i konflikthånd-
tering og husorden, så hold øje med vores 
hjemmeside. 

Download ABF’s standarddokument om husorden på:
www.abf-rep.dk

Hunde kan være 
hyggelige, men 
kan også skabe 

konflikter. Derfor 
har mange 
foreninger 

nedskrevne eller 
uskrevne regler 

for hundehold. 
På billedet ses 

hundeejere i A/B 
Skovbrynet i 
Hesselager.

about:blank
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TEMA

KÆLEDYR OG KONFLIKTER

TIPS OG GODE RÅD

HVAD SIGER  
LOVEN?

I ANDELSBOLIGFORENINGER kan der ofte være 
meget stærke holdninger til spørgsmålet om 
kæledyr.

Som advokat og administrator for en lang 
række andelsboligforeninger er kæledyr et 
emne, som jeg ofte skal forholde mig til. Jeg 
skal her komme med nogle bemærkninger 
og gode råd ud fra juraen og retspraksis på 
området. Overvejer en andelsboligforening at 
tillade kæledyr i ejendommen, er det meget 
vigtigt, at der bliver lavet helt klare og præcise 
regler i vedtægter og/eller husorden. Det kan 
fx være om antal kæledyr, ofte hunde og/
eller katte, der må holdes i en bolig, fordi det 
ofte er disse dyr, der kan give anledning til 
konflikter.

Har andelsboligforeningen sagt ja til at 
tillade kæledyr i en eller anden form, har man 
også sagt ja til en potentiel genemulighed. 

Retten har talt
Der har været retssager, hvor hjemlen (det 
juridiske retsgrundlag) ikke var helt klar: 
• Østre Landsret afsagde dom 20. november 

2014 (U2015.757Ø), hvor en andelsbo-
ligforening ikke kunne ekskludere an-
delshaveren, selvom denne holdt hund 
i strid med husordenen. Retten lagde til 
grund, at der ikke var direkte hjemmel i 
vedtægternes bestemmelse om eksklusion 
ved manglende overholdelse af for eksem-
pel husordenen. Det krævede, at hunden 
havde været ”til væsentlig gene”, hvilket 
andelsboligforeningen ikke kunne bevise. 

Der har været enkelte domme ved lejeretten, 
som også kan give et praj om udfaldet ved 
retssager om kæledyr: 
• Vestre Landsret afsagde kendelse 12. juni 

2015 (TBB2015.504V), hvor en lejer fik 
ophævet sit lejemål på grund af opdræt af 

marsvin i lejligheden. Det var ikke, fordi 
det var forbudt at holde marsvin, men leje-
ren havde et egentligt opdræt af marsvin i 
lejemålet. Dette ophørte lejeren kun delvist 
med, og da lejeren stadig havde 20 små 
bure, fandt retten, at lejemålet også blev 
benyttet til andet end det aftalte, og at leje-
målet derfor godt kunne ophæves. Der var 
tale om en lejlighed på 1,5 værelse/54 m2. 

• Vestre Landsrets dom af 9. juni 2010 
(U2010.2605V), hvor en lejer havde to 
katte, hvilket ikke var tilladt og i strid med 
husordenens reglement. Her holdt opsigel-
sen ikke, fordi formalia omkring opsigel-
sen krævede, at husdyrene var til gene, 
hvilket de ikke var. 

Lejere har stemmeret
I andelsboligforeninger med lejere skal man 
være opmærksom på lejelovens § 67, stk. 2 
(pr. 1/7 2022 i ny lejelov § 93, stk. 2). Her 
fremgår det, at hvis andelsboligforeningen 
ønsker at vedtage regler om husorden, skal 
samtlige beboere indkaldes til mødet, inklusi-
ve lejerne.

Eksklusion
Det er en betingelse for at kunne ekskludere 
en andelshaver, at der forud har været sendt 
mindst ét og formentlig flere påkrav/påmin-
delser til andelshaveren (alt efter genens/situ-
ationens karakter og alvorlighed). 

I en eksklusionssag skal en dommer finde 
overtrædelsen af så væsentlig karakter, at den 
pågældende andelshaver skal miste sin bolig 
på grund af kæledyr. Der skal derfor meget til, 
før en eksklusion kan gennemføres.  

 AF RASMUS JUVIK, ADVOKAT (H), WANTZIN EJENDOMSADVOKATER 

 JENS HASSE



Klima og tryghed
Sikre lejlighedsdøre med respekt 
for ejendom, brugere - og det 
originale udtryk ...

www.danskdorsikring.dk - ekspert i boligforeningsprojekter ...
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TEMA

KÆLEDYR OG KONFLIKTER

A/B BØGEHAVEN: 

FÆLLESHØNS UDEN PROBLEMER

Selvom antallet af andelshavere på 
hønse holdet er faldet over årene, er 
høns fortsat til fælles glæde, lyder det 
fra formanden, der selv tager en tørn 
hver anden uge.

I A/B BØGEHAVEN i Odense har man i mere end 
30 år haft høns som fælleseje. Gennem tiden 
har især børnefamilierne haft stor glæde af 
hønsenes klukken og æglægning. I dag er der 
kun to familier, der passer de fem høns af for-
skellige racer i en turnus på en uge ad gangen. 

Da man for årtier siden skulle beslutte sig 
for, om man ville have høns i A/B Bøgehaven, 
var der flere andelshavere, der havde deres 
betænkeligheder. 

– Der var en bekymring for, om det ville 
tiltrække rotter, og om det ville lugte og larme. 
Der var nogle, der så alle ulemperne med 
det samme. Men vi har faktisk ikke oplevet 
problemer med hønsene i den tid, vi har haft 
dem. En enkelt gang har der været rotter, men 
det skyldtes mere, at foderet ikke var opbeva-
ret rigtigt, fortæller Lene Kampmann Hald, der 
er formand i andelsboligforeningen.

A/B Bøgehaven består af 20 andele i dob-
beltrækkehuse med et mindre haveareal til. 
Hønsehuset og tilhørende gård er placeret i et 
hjørne af fællesområdet.

Køkkenaffald bruges som ekstra foder 
– De andelshavere, der ønsker at være med i 
hønseholdet, skal sørge for foder og rent vand 
hver dag. De æg, hønsene lægger, tilfalder 
dem, der har ugevagten, forklarer Lene Kamp-
mann Hald.

– Jeg er jo en af dem, der synes, det er fan-
tastisk lige at gå ned og kigge til hønsene. Alt, 
hvad der er af skræller fra grøntsager, giver vi 
jo til hønsene. Det elsker de. 

Der er ikke et produktionskrav til de høns, 
der bor i A/B Bøgehaven. Med alderen lægger 
høns færre æg i kurven, men det er helt, som 
det skal være, fortæller hun. 

– De får lov at gå, til de bliver gamle eller 
syge, så de har et godt liv, mens de er her.

I de snart 30 år A/B Bøgehaven har haft 
høns på fællesområdet, har der aldrig været en 
klage. Da andelsboligforeningen ligger inden 
for byzonen, er det ikke tilladt, i Odense Kom-
mune, at have en hane, så beboerne er forskå-
net for det levende vækkeur, der nemt kan få 
tolerancen sat på prøve hos naboerne.  

Jette Jensen 
(tv.) og formand 
Lene Kamp-
mann Hald (th.) 
er en del af 
hønsepasnings-
holdet, som har 
ansvaret for de 
fælles dyr.

 JAN KLINT POULSEN   

 JENS HASSE
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KÆLEDYR OG KONFLIKTER

Formand Alex 
Nielsen (th.) 

sammen med dat-
teren Katrine og 

andels haver Heidi. 
Hundeejerne er 
gode til at vise 

hensyn og passe 
på fællesskabet.

A/B SKOVBRYNET:

SELVJUSTITS  
ER VEJEN FREM

Der er plads til både hunde 
og katte i A/B Skovbrynet, 
hvor andelshaverne i fælles
skab har fundet de gode 
rammer for dyrehold. 

 JAN KLINT POULSEN   JENS HASSE

MAN KAN BÅDE MØDE de to- og firbenede på sin 
tur omkring A/B Skovbrynet i Hasselager, der 
ligger lidt uden for Århus. I andelsboligforenin-
gen, der består af rækkehuse, må man gerne 
have enten hund, kat, skildpadder, og hvad man 
ellers kunne tænke sig. I praksis er der dog flest 
hunde og katte i foreningen. Andelsboligfor-
eningen har også besluttet, at man kun må have 
ét husdyr pr. bolig, og sådan har det været siden 
2002. Det har 10 ud af de 26 andelshavere valgt.

I det daglige fungerer hverdagen mellem 
mennesker og dyr uden de store uoverensstem-
melser. Andelsboligforeningen har heller ikke 
specifikke regler for dyrehold. Her er det almin-
delig betænksomhed, der regerer i hverdagen.

Alle skal kunne være her
– Der er ret meget selvjustits. Det handler 
grundlæggende om det forpligtende fællesskab, 
fortæller formand Alex Nielsen og tilføjer: – 
Alle skal kunne være her – både mennesker og 
dyr.

Faktisk oplever Alex Nielsen, at dyrene – 
særligt hundene – er med til at skabe en tættere 
relation mellem andelshaverne, fordi man mø-
des på gåturen med de firbenede, som tit lokker 
et klap på pelsen af sig.

– Hunden bliver en slags fælles tredje mel-
lem os. I stedet for bare at hilse kort, når man 
passerer hinanden, får man pludselig en snak 
om hunden og alt det imellem, fortæller Alex 
Nielsen. 

– Tit kender man hundens navn bedre end 
ejerens. Det giver bestemt et bidrag til sammen-
holdet hos os, at man også kan have dyr.

Derfor er der heller ikke de store problemer 
med kæledyrene i andelsboligforeningen. De 
fleste taler sig til rette, hvis der opstår noget, 
der kan genere andre. Nogle enkelte gange har 
bestyrelsen måttet italesætte, at løse hunde i 
området omkring boligerne ikke er tilladt. Der 
har også været et enkelt tilfælde med en kat, 
der betragtede en anden andelsbolig som sit 
sted også. Det blev dog også løst helt fredsom-
meligt. 

 Andelsboligforeningen tillader ikke alle hun-
deracer. Man vil fx ikke have såkaldte kamp-
hunde.  
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Daloc Sikkerhedsdør stopper ikke bare tyveknægte. Den 
beskytter også mod brand, støj, røg og mados. Døren har et 
unikt design, der sikrer holdbarhed og sikkerhed i mange, 
mange år. En investering for livet, og for naboskabet.

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

Døren der beskytter 
de vigtige ting i livet. 
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AKTIVITETER

FORÅR/SOMMER 2022

FÅ VIDEN MED HJEM — FYSISK OG DIGITALT
MAJ
Energi
LADESTANDERE
Kom til ”MødEksperterne”, hvor vi sætter 
fokus på ladestandere.
Mange foreninger ønsker at være en del af den 
grønne omstilling og overvejer ladestandere til 
el- og hybridbiler, som en del af løsningen.

Samtidigt køber flere og flere andelshavere 
el- og hybridbiler og vil naturligvis gerne par-
kere i nærheden af deres bolig. Etablering af 
ladestandere er derfor med til at tiltrække nye 
andelshavere til jeres forening. 

Eksperter:
• Chefkonsulent Ilyas Dogru fra FDM
• DKTV / HomeCharge, ladestanderoperatør
• SEF Energi, ladestanderoperatør
• ABF’s medlemsrådgivning
• Nordea.

Nordea stiller lokaler til rådighed og byder på et 
lettere traktement som afslutning på aftenen. 

Dato og tid: Torsdag den 19. maj kl. 17-20
Sted: Aalborg
Pris: Gratis
Underviser: Udvalgte eksperter
Målgruppe: Bestyrelser og andelshavere
Form: Arrangement

Energi
UD MED SORT ENERGI
På ”MødEksperterne”-arrangementerne sætter 
ABF fokus på energikilder og ser nærmere på, 
hvordan I kan gå fra sorte til grønnere energi-
former.

Eksperter: 
• Dansk Fjernvarme
• Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
• Nærvarme Danmark
• Gemina Termix
• ABF’s medlemsrådgivning
• Nordea

Eksperterne kommer rundt om mulighederne for 
mere miljøvenlige og grønne opvarmningskilder. 
Hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige 
grønne opvarmningskilder som varmepumper 
samt udrulningen af fjernvarme i jeres område. 

Nordea stiller lokaler til rådighed og byder på et 
lettere traktement som afslutning på aftenen. 

Dato og tid: Mandag den 23. maj kl. 17-20
Sted: Ringsted
Pris: Gratis
Underviser: Udvalgte eksperter
Målgruppe: Bestyrelser og andelshavere
Form: Arrangement

Energi
UD MED SORT ENERGI
På ”MødEksperterne”-arrangementerne sætter 
ABF fokus på energikilder og ser nærmere på, 
hvordan I kan gå fra sorte til grønnere energi-
former.

Eksperter: 
• Dansk Fjernvarme
• Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
• Nærvarme Danmark
• Gemina Termix
• ABF’s medlemsrådgivning
• Danske Bank

Eksperterne kommer rundt om mulighederne for 
mere miljøvenlige og grønne opvarmningskilder. 
Hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige 
grønne opvarmningskilder som varmepumper 
samt udrulningen af fjernvarme i jeres område. 

Danske Bank stiller lokaler til rådighed og byder på 
et lettere traktement som afslutning på aftenen.

Dato og tid: Tirsdag den 31. maj kl. 17-20
Sted: Aarhus
Pris: Gratis
Underviser: Udvalgte eksperter
Målgruppe: Bestyrelser og andelshavere
Form: Arrangement

JUNI
It
ABF’S HJEMMESIDE
Alle andelshavere i medlemsforeningerne har 
adgang til at bruge hjemmesidens Medlems-
portal, når de har logget ind – både som 
bestyrelse og ”menig” andelshaver.

Indhold:
• Hvordan opretter jeg mig som bruger?
• Hvordan laver jeg formandsændringer?
• Hvordan tilmelder jeg mig et kursus?
• Kan jeg erfaringsudveksle med andre 

foreninger?

Formålet er at gøre dig fortrolig med vores nye 
hjemmeside, så du fremover har nemt ved at 
navigere rundt på siden og finde de funktioner 
og emner, som du søger.

Dato og tid: Onsdag den 1. juni kl. 10-11
Pris: Gratis
Underviser: Medarbejder fra ABF
Målgruppe: Bestyrelser og ”menige” andels-

havere
Form: Webinar

Energi
MØD EKSPERTERNE
På ”MødEksperterne”-arrangementerne sætter 
ABF fokus på energikilder og ser nærmere på, 
hvordan I kan gå fra sorte til grønnere energi-
former.

Eksperter: 
• Dansk Fjernvarme
• Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
• Nærvarme Danmark
• Gemina Termix
• ABF’s medlemsrådgivning
• Nordea

Eksperterne kommer rundt om mulighederne for 
mere miljøvenlige og grønne opvarmningskilder. 
Hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige 
grønne opvarmningskilder som varmepumper 
samt udrulningen af fjernvarme i jeres område. 

Nordea stiller lokaler til rådighed og byder på et 
lettere traktement som afslutning på aftenen. 

Dato og tid: Torsdag den 9. juni kl. 17-20
Sted: Odense
Pris:  Gratis
Underviser: Udvalgte eksperter
Målgruppe: Bestyrelser og andelshavere
Form: Arrangement

Salg
FORBEDRINGER I BOLIGEN 
Når en andelsbolig skal sælges, er det vigtigt, 
at bestyrelsen er klædt på til at forholde sig til 
forbedringer i boligen for at gøre overdragelsen 
så problemfri som muligt. 

Indhold:
• Hvad siger lovgivningen og vedtægterne om 

værdiansættelsen af forbedringer?
• Skal sælger have en faktura på arbejdet?
• Hvordan prisfastsætter man arbejde, som 

sælger selv har udført?

Arrangementet giver en introduktion til de regler, 
der gælder ved vurdering af individuelle forbedrin-
ger og løsøre i forbindelse med overdragelse af en 
andelsbolig. 

Dato og tid: Onsdag den 15. juni kl. 16:00-16.30
Pris: Gratis
Underviser: Jurist fra ABF
Målgruppe: Etage- og etplans byggeri 
Form: Webinar

  
Se flere aktiviteter  
og tilmeld dig via 
www.abf-rep.dk
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Daloc Sikkerhedsdør stopper ikke bare tyveknægte. Den 
beskytter også mod brand, støj, røg og mados. Døren har et 
unikt design, der sikrer holdbarhed og sikkerhed i mange, 
mange år. En investering for livet, og for naboskabet.

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

Døren der beskytter 
de vigtige ting i livet. 

DALC0029_AD_TrainCollector_P-NR_DK_ABF-Nytt_210x285+5.indd   1DALC0029_AD_TrainCollector_P-NR_DK_ABF-Nytt_210x285+5.indd   1 2022-03-31   16:322022-03-31   16:32
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350 ANDELSHAVERE bytter 
solens stråler ud med den store 
sal i Vingsted Konferencecenter 
ved Vejle. Det jyske mødested 
lægger hus til ABF’s andelsbo
ligdag lørdag den 19. marts, og 
ABFnyt er med på en kigger. En 
lang coronapause har ikke sat 
andelsboligfolket ud af drift. 
Opbakningen er massiv til ABF’s 
andelsboligdage, som i marts 
2022 består af to dage i Vejle og 
Viborg med foredrag, udstil
lerområde, ABF’s egen stand, 
debat, politisk orientering og 
netværk. 

15 firmaer køber adgang til 
andelsboligdagene, som er 
med til at finansiere arrange
menterne.

Og humøret er højt hos de 
mange andelshavere, som 
søger viden og inspiration fra 
firmaer, som står klar til at 
svare på spørgsmål om alt fra 
energirenovering og fald
stammer til varmepumper og 
låntagning.

Varieret program
Fokus på de to dage er at sikre 
en god og velfungerende for

Rekorddeltagelse til 
ABF’s andelsboligdage
Efter to års coronanedlukning er ABF’s 
andelsboligdage tilbage for fulde brag. 
Der bliver igen lyttet, snakket og taget 
noter med hjem til det videre arbejde i 
bestyrelserne.

 LISE CLEMMENSEN   RED STAR

MEDLEMSFORDELE

ANDELSBOLIGDAGE

Mobilen bruges 
også til videns-
opsamling, som  

deltagerne 
tager med hjem 

foreningen.

ABF’s lands-
formand, Hans 

Erik Lund, i 
snak med nogle 

af de mange 
medlemmer.
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Andelshavere 
og professio-
nelle aktører i 
livlig snak om 
hverdagens 
udfordringer.

ening. Det kræver et godt over
blik, for der er mange aspekter, 
som foreningerne skal have 
med i deres overvejelser, inden 
beslutningerne kan træffes. 
Derfor byder dagens program på 
emner som ”Sådan tiltrækker I 
nye andelshavere”, ”Må forenin
gen selv bestemme over sine 
ventelister?”, ”Få mere tid med 
digitale ventelister”, ”Andelskro
nen – nye muligheder måske på 
vej” og ”Det politiske hjørne”.

Video og præsentation
Gik du glip af de to dage, kan du 
downloade foredragsholdernes 

præsentationer på ABF’s hjem
meside, hvor du også kan se 
vores stemningsvideo fra dagen. 
Her kan du møde andelshaver 
Jan Stokholm fra A/B Vest
parken i Bramming og Pernille 
Dybsø fra A/B Gl. Stadion Afd. 1 i 
Ribe, som fortæller om, hvad de 
får ud af at deltage.  

ABF’s andelsboligdage blev afviklet 
første gang i 2009 i Viborg. 

Viden bliver noteret 
og taget med hjem 
til de andre i besty-
relsen.

Koncentrati-
onen lyser ud 
af de mange 
deltagere til 
dagens første 
foredrag.

ABF’s juridiske chef, Anne Kri-
stensen, og jurist Maleha Ansari 
fortæller om, hvordan foreninger 
kan tiltrække nye andelshavere.
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ABFNYT

STORT OG SMÅT

MEDLEMSNYT

TJEK FORENINGENS  
GRUNDSKYLDSFRADRAG 
Nogle foreninger oplever fra det ene år 
til det andet, at ejendomsskattebeta-
lingen stiger voldsomt, selvom der fra 
politisk side er aftalt begrænsninger 
i, hvor meget grundskylden må stige 
hvert år. Forklaringen kan findes på 
ejendomsskattebilletten. 

Foreningen kan her sammenligne feltet 
”fradrag i grundværdi for forbedringer” 
med feltet fra året før. Typisk er der 
sket det, at fradraget er reduceret eller 
helt bortfaldet, og den nedsættelse er 
altså ikke omfattet af loftet for stignin-
ger i ejendomsskattebetalingen.

På ABF’s hjemmeside har vi samlet den 
vigtigste information, som din forening 
skal være opmærksom på.

Læs mere på: abf-rep.dk (nyhed 14.03.22)

ABF’S  
LANDSMØDE 2022
Lørdag den 1. oktober 2022 afholder 
ABF landsmøde i Nature Energy Park i 
Odense. 
Foreninger, der har forslag, som ønskes 
behandlet på landsmødet, skal indsen-
de disse til ABF’s sekretariat senest 15. 
juni 2022 til abf@abf-rep.dk.

På årets landsmøde vil der blive 
fremlagt forslag om revision af ABF’s 
principprogram samt forslag om æn-
dring af ABF’s vedtægter med henblik 
på tilpasning af ABF’s organisatoriske 
struktur. Landsformandskabet for ABF 
skal ligeledes vælges for en fireårig 
periode, og medlemskontingentet for 
2023-27 skal besluttes. Desuden vil der 
være aktuelle boligpolitiske oplæg.

Skriftlig indkaldelse med dagsorden 
sendes direkte til foreningens formand 
otte uger før mødet.

På gensyn i Odense!

BALANCEN I ÅRSREGNSKABET
ABF får mange henvendelser omkring fastholdelse af valuarvurderinger i andelsværdibe-
regningen, og hvad det betyder for balancen i foreningens regnskab. 
Derfor har ABF's økonomiske rådgiver Karina Egholm skrevet en uddybende artikel, som 
du finder på vores hjemmeside. I artiklen er ordet også givet til Lars Rasmussen. 
Her øser han ud af sin store viden på området og svarer på:
• Hvilke fordele og ulemper ser du ved et skifte fra dagsværdi til kostpris?
• Hvordan påvirker det årsregnskabet, hvis foreningen overgår fra dagsværdi til kostpris 

i balancen?
• Kan det have nogen økonomiske konsekvenser for foreningen?
Er det med valuarvurderinger og balancen i regnskabet noget, I bokser med i foreningen, 
så tjek vores hjemmeside.

Læs mere på: www.abf-rep.dk (nyhed 28.03.22)

RAPPORT PUNKTERER MYTE OM ANDELSBOLIGER 
Hvis det ikke var for andelsboligerne, ville det være meget vanskeligt for den store grup-
pe af danskere med almindeligt lønarbejde at få et sted at bo – især i de større byer, hvor 
priserne på ejerboliger er eksploderet.
Det viser en ny analyse fra tænketanken Cevea. 

Dermed punkteres myten, der er opstået de senere år, om, at andelsboliger er blevet 
(for) dyre, eksklusive og for de få med formue. Tværtimod tegner der sig et billede af, at 
andelsboligerne udfylder ”hullet” mellem ejer- og lejeboliger, hvis man måler på andel-
shavernes indkomst, formue og uddannelse.

Læs rapporten på: www.abf-rep.dk 

UKRAINERE SØGER CYKLER
Har du en cykel til overs kan du måske hjælpe  
en ukrainsk flygtning i Danmark.
 
Transportministeriet har sammen med Cyklistforbundet sat 
gang i et initiativ med at skaffe cykler til flygtninge fra Ukraine.
 
Du kan donere en cykel via hjemmesiden givencykel.dk
Her kan du både donere herre, dame og børnecykler og det 
gør ikke noget, hvis cyklen skal repareres. 

Skaderne noterer du blot, når du  
registrerer din cykel.
Med andre ord har alle  
cykler interesse.
 
Vær med, gør en forskel,  
og donér en cykel.

Læs mere på:
www.givencykel.dk.

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


Vi skaber plads 
til livet!

Altanen giver ekstra plads til 

morgenkaffen, barnevognen, 

en god bog eller hygge 

med vennerne.  

Nyd solen og den friske luft, 

hjemme  hos dig selv. 

Bylivet på den gode måde. 

www.balco.dk

tel: 36 46 42 60 

Administration  
af andelsbolig- 
foreninger i hele 
Danmark.
Vi skaber ro og tryghed, så I som  
bestyrelse får luft til at planlægge  
og arbejde med alt det sjove.

Tlf.: 70 232 232 | Web: azets.dk
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VINDERNE FRA SIDSTE NUMMER ER
Lotte Møller, 5210 Odense Nv
Ingrid Hansen, 4690 Haslev
Verner Kofod-Pihl, 6900 Skjern

Løsningsord i januar-nummeret var ”Generalforsamling”.
Indsend dette nummers løsningsord senest 1. august 2022, og vær med i 
konkurrencen om lækker chokolade. Kun én besvarelse pr. husstand.

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

Løsning

Navn

Adresse

KRYDSORD

Brug ABF’s
økonomiske 
rådgivning
En økonomisk stabil forening er altafgørende for en 
tryg hverdag for alle andelshavere. Som medlem af 
ABF kan I kontakte ABF’s økonomiske rådgiver, Karina 
Egholm, og få råd og vejledning om fx vurderingsprin-
cipper og andelsværdiberegningen. 

Foreninger kan også få rådgivning i forhold til fordele 
og ulemper ved de forskellige lånetyper, når de skal 
ud på lånemarkedet. Her sender foreningerne bereg-
ninger og evt. lånetilbud fra banker og realkreditin-
stitutter til ABF, der gennemgår tilbuddene og giver 
feedback ift. fordele og ulemper ved den pågældende 
lånetype samt ABF’s anbefaling. I forbindelse med en 
låneomlægning har vi også brug for foreningens sene-
ste årsrapport, oversigt over nuværende lån samt de 
gældende vedtægter. Dette er med til at sikre en mere 
kvalificeret rådgivning, som understøtter foreningens 
nuværende økonomiske og finansielle situation. 

Kontakt os på telefon 33 86 28 30 eller pr. mail på 
abf@abf-rep.dk.

Det kan jeg bl.a. hjælpe med:

· Låneomlægning 

· Vurderinger 

· Spørgsmål til årsrapporten.

Karina Egholm 
ØKONOMISK RÅDGIVER



ANDELSBOLIGVURDERING
Med vores ekspertise, faglige baggrund og mange års 
erfaring gennemgår vi jeres ejendom. Vi beregner udgifter 
til udbedring og øger sikkerhed ved salg.

Vurderingsrapport
• I får vurderet og beregnet nutidsvær-

dien af andelsboligens forbedringer.

Energimærke
• I får beregnet forventet varmefor-

brug samt forslag til forbedringer.

Eleftersyn
• I får gennemgået elinstallationen 

og beskrevet eventuelle fejl, 
skader, mangler ved andelsboligens 
elinstallationer.

Botjek Center Sønderjylland 
Møllebakken 1, 1. sal
6400 Sønderborg
Tlf. +45 73 43 61 00
6400@botjek.dk / www.botjek.dk

Botjek Center Sydvestjylland 
Mukkerten 21
6715 Esbjerg N
Tlf. +45 75 12 43 11
6700@botjek.dk / www.botjek.dk

Botjek tilbyder alt inden for rådgivning angående din bolig. Vi er 
specialister indenfor tilstandsrapporter, elinstallationsrapporter 
(eleftersyn og eltjek) og energimærker.

Vi er klar til at hjælpe Jer:

Vedligeholdelsesplaner
• Vi gennemgår hvilke udven-

dige skader, fejl og mangler 
skal udbedres for at bevare/
øge ejendommens værdi.

• Vi vurderer hvad udbedrin-
gerne af de fundne skader 
koster og i hvilken rækkeføl-
ge de bedst udbedres.

Sammen 
er vi stærkere
Det kan være krævende at drive virksomhed 
– mange udfordringer, følelserne er i spil, da 

privat- og arbejdslivet ofte forenes.

Vi er et stærkt hold, 
der står sammen med dig.

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

ANLÆGSOPGAVER, 
GRØN VEDLIGEHOLDELSE, 

TRÆPLEJE OG 
VINTERBEREDSKAB

Kildebrøndevej 50, 2670 Greve  

anchers.dk  ·  3116 0775

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

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

frugtbart fremtidigt samarbejde.



FRA OLDEKOLLE  
TIL BØRNEPARADIS

God beliggenhed, 
spændende arkitektur og 

ønsket om at dele hverdagen 
med andre er nogle af de 
faktorer, der trækker nye 

(yngre) andelshavere til A/B 
Ådalen 85 i Randers.

Blandede aldre

 JAKOB KEHLET    Jens Hasse

ANDELSLIV

STRATEGI
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ANDELSLIV

STRATEGI

CHARLOTTE FROBENIUS har sammen med 
manden, Klaus, og drengene, Asbjørn på fire 
år og Esben på et år, boet i A/B Ådalen 85 i et 
år, og det var ikke helt tilfældigt, at det blev 
her, de havnede.

– Jeg kommer oprindeligt fra Randers og 
havde et ønske om at komme tilbage. Jeg 
kendte i forvejen A/B Ådalen og holdt øje 
med, hvornår der blev en andel ledig, for-
klarer Charlotte Frobenius, der foruden den 
børnevenlige gade også fremhæver den nem-
me adgang til naturen og fællesskabet med de 
øvrige andelshavere (20 voksne og 12 børn), 
der har en bred alderssammensætning.

– Vi løber hele tiden på vores naboer ude i 
gaden, og jeg kan godt lide dynamikken, der 
opstår, når vi er forskellige steder i livet. Det 
ville være ensformigt bare at bo sammen med 
andre børnefamilier, siger hun og fortsætter:

– Esben er vi stadig nødt til at holde lidt 
øje med, men vores ældste dreng, Asbjørn, 
løber frit rundt i gaden og besøger venner eller 
nogle af de ældre andelshavere, som udgør en 
slags bedsteforældrerelation.

Fik vendt udviklingen
For få år siden var A/B Ådalen 85 tæt på at 
blive et ”oldekolle”. Derfor blev der gjort en 
indsats for især at udvælge børnefamilier 
og unge til nogle af de ledige andele. Og det 
lykkedes, konstaterer formanden for andelsbo-
ligforeningen, Annette Larsen: 

– Når vi har en ledig andel, spørger vi først 
de øvrige andelshavere, om nogen er interes-
serede i at overtage den. Dernæst undersøger 
vi, om der er nogen på vores interesseliste, der 
vil købe andelen. Desuden lægger vi et opslag 
på hjemmesiden, på Facebook og spørger in-
teresserede i vores netværk. Det varer for det 
meste kun få måneder og i sjældnere tilfælde 
op til et halvt år at finde nye andelshavere. 
I dag består foreningen af 20 voksne mellem 
35 og 75 år og 12 børn mellem et og 12 år.

Foreningens for-
mand, Annette 
Larsen, kigger 
gerne efter de 
mindste poder i 
en travl hverdag. 
Foreningen har 
et aldersspænd 
på mellem et og 
75 år.

Video og galleri
A/B Ådalen 85 præsenterer sig 
også på deres hjemmeside med 
både en video og et billedgalleri, 
der viser den skønne beliggen-
hed, særprægede arkitektur, og 
at foreningen er klimavenlig med 
eget solcelleanlæg.

Billederne viser også, hvordan 
fællesskabet folder sig ud på alle 
årstider.

– DNA’et i fællesskabet er de 
ugentlige fællesspisninger, og 
vi lægger stor vægt på, at nye 
andelshavere er indstillede på at 
give inspiration til fællesskabet, 
siger hun.

A/B Ådalen 85 
består af 15 
andelsboliger 
på mellem 64 
og 120 m2. Pris 
fra 800.000 
til 1,2 mio. kr. 
Den månedlige 
boligafgift er 
på 3.000-4.000 
kr. alt efter 
størrelse.
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Der er fællesspisning fem 
dage om ugen fra søndag til 
torsdag. For Annette Larsens 
vedkommende betyder det, 
at hun i løbet af en fireugers 
periode har en tjans som 
chefkok, en som hjælpekok 
og to gange skal rydde op og 
vaske op efter aftensmaden. 

Andelshaverne sørger 
desuden i fællesskab for at 
vedligeholde andelsbolig-
foreningens faciliteter og 
udearealer. 

For at sikre at A/B Ådalen 
85 også fremover vil frem-
stå attraktiv, udarbejder en  
ekstern rådgiver med mellem-
rum vedligeholdelsesplaner, 
og andelshaverne har sørget 
for, at økonomien matcher de 
forbedringer, som vedligehol-
delsesplanen foreskriver. 

Besøg A/B Ådalens  
hjemmeside på:
www.aadalen85.com

ANDELSLIV

STRATEGI

Få jeres egen profil
Bor du i en forening, som gerne vil være 
bedre til at fortælle omverdenen, hvem I 
er, kan du downloade ABF's  værdi kort med 
tilhørende vejledning. Værdikortene kan 
være startskuddet til en fælles dialog om 
den fremtidige retning.

ABF tilbyder også foreningshjemme sider, 
hvor I kan uploade tekst, fotos og videoer 
fra foreningen. 
 
Det kan være med til at tiltrække nye  
andelshavere ligesom i A/B Ådalen 85.

Download ABF’s værdikort på: 
www.abf-rep.dk > Lov & Fakta

Læs om ABF’s foreningshjemmesider på: 
www.abf-rep.dk > Medlemsservice

Læs om vedligeholdelsesplaner på: 
www.abf-haandbogen.dk (Kapitel C)

A/B Ådalen 85 
har fællesspis-
ning fem gange 

om ugen. Pris 
600 kr. pr. måned 

for voksne og 
300 kr. for børn.

Børn og voksne 
hjælpes ad, når der 

skal produceres 
mad til 20 voksne 

og 12 børn.

A/B Ådalen har 
vendt udviklin-

gen fra oldekolle 
til en attraktiv 

forening for 
børnefamilier. 
Det kræver, at 

der også er lege-
redskaber til de 
mindste poder.

about:blank
about:blank
about:blank


Med OK Køkkenrenovering kan du få en 
bærdygtig køkkenrenovering med låger i  
præcis den farve, du går går og drømmer om.
Samtidig sparer du penge og gør en forskel
for miljøet, ved at genanvende dit gamle
køkkens skabe.   

Ring til din lokale OK Ekspert og bestil tid 
til et GRATIS hjemmebesøg 

     

• EL
• VVS
• VENTILATION
• BLIKKENSLAGER
• EL- OG VVS TJEK
• DØGNVAGT
• TEKNISK  

EJENDOMSDRIFT

KOMPETENCER

K l i n t e h ø j  V æ n g e  7  •  3 4 6 0  B i r k e r ø d  •  P S N . D K  •  T L F.  4 5  8 1  5 5  7 7

Vi har stolte traditioner i det gode håndværk og yder service 
samt totalløsninger inden for EL, VVS, ventilation og blikkensla-
gerarbejde. Vi dækker hele Storkøbenhavn samt Nordsjælland.

Hos Poul Sejr Nielsen arbejder vi altid ud fra at give den bedste 
kundeoplevelse. Vores montører sætter stor ære i at yde den 
bedst mulige service – både i de løsninger, der leveres, men 
også i dialogen montør og kunde imellem.

NORDSJÆLLANDS 

FØRENDE TEKNIKHUS  

Læs mere på PSN.DK
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NAVN:  BOELSKIFTE 

ADMINISTRATION

BELIGGENHED: 

SOLBJERGVEJ 3, 

2000 FREDERIKSBERG

ETABLERET:  1951

KONTAKTOPLYSNINGER:

TELEFON 38 16 06 16

E-MAIL  KONTAKT@

BOELSKIFTEADM.DK

HJEMMESIDE WWW.

BOELSKIFTEADMINISTRATION.DK

HVORFOR SKAL DU VÆLGE OS SOM ADMINISTRATOR?
Boelskifte administrat ion har branchens længste erfar ing og skaber 

med kval i f iceret rådgivning og højt  serviceniveau værdi  for vore 

kunder. I  et  tæt samarbejde med bestyrelsen planlægges langsigtede og 

holdbare strategier for ejendommens udvikl ing og økonomi.  Som en af 

de få har Boelskifte in-house advokater der sammen med Boelskiftes 

øvrige special ister bistår med dagl ig og proaktiv rådgivning.  Vi løfter 

også de mere tunge sager, hvor andre giver op. Den gode rådgivning, 

medarbejdere med overskud og anvendelse af  de nyeste i t- løsninger 

mener vi , er  årsagen t i l  de mange loyale kunder i  vores administrat ion.  

Vi udfører også vicevært- og ejendomsserviceydelser. 

TILBYDES BEBOERPROFILER,  DER TILLADER KOMMUNIKATION 
FRIT IMELLEM BEBOERE, BESTYRELSE OG ADMINISTRATOR JA

ADMINISTRATOR OG BESTYRELSE KAN SENDE SMS 
DIREKTE TIL BEBOERNE JA

BEBOERBOKS, HVOR DER KOMMUNIKERES UDEN AT MAN
SKAL KENDE HVER ENKELT BEBOERS KONTAKTINFORMATION JA

DOKUMENTARKIV F.EKS. INDKALDELSER, REFERATER OG VEDTÆGTER JA

ONLINE BILAGSGODKENDELSE. DIGITAL OG AUTOMATISERET GODKENDELSE JA

ØKONOMISKE DATA. OVERSIGT OVER FORENINGENS ØKONOMISKE 
DATA, DER KAN TILGÅS AF BESTYRELSEN DØGNET RUNDT JA

HJEMMESIDE INTEGRERET MED ADMINISTRATORS SYSTEMER JA

JURIST/ADVOKAT TILKNYTTET JA  ADVOKAT TILKNYTTET

TILBYDER BYGGESAGSADMINISTRATION JA

BOELSKIFTE ADMINISTRATION

FAKTA OM FIRMAET

Andreas Elleby
Advokatfuldmægtig

Martin Leth Hansen 
Advokat (H) og partner

BOELSKIFTE 
ADMINISTRATION
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HVORFOR SKAL DU VÆLGE OS?
Boelskifte administration har branchens 
længste erfaring og skaber med kvalifi-
ceret rådgivning og højt serviceniveau 
værdi for vore kunder. I et tæt sam-
arbejde med bestyrelsen planlægges 
langsigtede og holdbare strategier for 
ejendommens udvikling og økonomi. 
Som en af de få har Boelskifte in-house 
advokater der sammen med Boelskiftes 
øvrige specialister bistår med daglig og 
proaktiv rådgivning. Vi løfter også de 
mere tunge sager, hvor andre giver op. 
Den gode rådgivning, medarbejdere 
med overskud og anvendelse af de ny-
este it-løsninger mener vi, er årsagen til 
de mange loyale kunder i vores admini-
stration. Vi udfører også vicevært- og 
ejendomsserviceydelser.

Andreas Elleby
Adm. direktør 
og partner

Martin Leth Hansen
Advokat (H) 
og partner

FORSIKRINGER GENNEM ABF
BESTYRELSESANSVARSFORSIKRING eller DEN KOMBINEREDE bestyrelsesansvars- og 
besvigelses forsikring beskytter andelshavere, som sidder i foreningens bestyrelse  
mod at skulle dække eventuelle tab personligt.

Det er i ALLE ANDELSHAVERES INTERESSE, at de frivillige 
er ordentligt beskyttet og dækket økonomisk ind, uanset 
hvilket arbejde de udfører for foreningen.

PRISER GENFORHANDLES ÅRLIGT.

Læs mere på:
abf-rep.dk > Medlemsservice
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SPØRG EKSPERTEN

EN HJÆLPENDE HÅND

 JACOB VILHELMSEN

Anne 
Kristensen

JURIDISK CHEF

Jakob Holm 
Hansen
JURIST

Karina 
Egholm 

ØKONOMISK RÅDGIVER

Maleha 
Qureshi Ansari 

JURIST

Jacob 
Vilhelmsen

JURIST 

Hvem vedtager en udbetaling af honora-
rer og godtgørelser?
Begge typer beløb skal vedtages på en generalfor
samling. Det kan enten vedtages som et engangs
beløb eller som en fast ordning.

Er der en maksimumgrænse for beløbe-
nes størrelse?
Der er ikke nogen grænse for størrelsen af et hono
rar. Er der tale om en godtgørelse, kan der i 2022 
skattefrit udbetales op til 3.950 kr. samlet for kon
torhold, telefon, internet og interne udgifter. Udbe
tales der en større godtgørelse, bliver hele beløbet 
skattepligtigt. Det skal også kunne sandsynliggøres, 
at der har været udgifter af samme størrelse som 
godtgørelsen.

Læs mere på: 
www.abf-rep.dk > Lov & Fakta

Må bestyrelsesmedlemmer modtage et 
beløb for deres bestyrelsesarbejde?
Ja, det må de gerne. Der kan udbetales et hono
rar (fast beløb) for det arbejde, der udføres, eller 
en godtgørelse (beløb efter takst) for de udgifter, 
bestyrelsesmedlemmerne har til kontorhold og 
telefon/internet i forbindelse med arbejdet.

Må bestyrelsesmedlemmer selv modtage 
det honorar, foreningen opkræver ved fx 
salgsarbejde?
Nej, et salgshonorar tilfalder foreningen, da det er 
en del af de opgaver, en bestyrelse varetager.

Må en andelshaver modtage et honorar for 
fx at skovle sne eller være webmaster?
Ja, det må en andelshaver godt. Det er en almin
delig lønindkomst, og foreningen skal blot være 
opmærksom på, at den bliver arbejdsgiver med alle 
de krav, det medfører.

HONORARER  
OG GODT-
GØRELSER?
Mange opgaver løses frivilligt og ulønnet 
i foreningen, men det er tilladt at udbe
tale et beløb.

HVORDAN ER DET LIGE MED ...

http://www.abf-rep.dk


Plan1 Cobblestone Architects

Gammel Køge Landevej 57, 3. sal
2500 Valby
Telefon: 70 22 77 15

www.plan1.dk
kontakt@plan1.dk

Digitale drifts- og vedigeholdelsesplaner 

Facaderenovering

Tagudskiftning

Vinduesudskiftning

Altaner

Trapperenovering

Byfornyelse

Tagterasser

Tagboliger

Gårdprojekter

SPECIALISERET  RÅDGIVNING 
GENNEM 30 ÅR

Hos Beierholm hjælper vi mange små og store  
andelsboligforeninger med regnskaber og 
rådgivning, der gør en forskel. Skal vi også 
gøre en forskel for din forening?

Regnskab og rådgivning 

  der gør en forskel

Knud Højgaards Vej 9 | 2860 Søborg | Tel. 39 16 76 00 | beierholm.dk

Morten Egholm Alsted, statsaut. revisor 
Tlf. 20 10 27 40, mail: mna@beierholm.dk

Jørgen Andersen, senior manager 
Tlf. 40 31 80 16, mail: jga@beierholm.dk 

Kontakt os for en uforpligtende snak

VORES EKSPERTER STÅR KLAR 
til at give dig specialiseret og værdiskabende 
rådgivning indenfor andelsboligforeninger

Claus Urhøj
cur@bdo.dk

Jesper Steensbjerre 
jsm@bdo.dk

Kontakt Claus eller Jesper. 
Du kan også læse mere på 
www.bdo.dk/brancher

DANSK DØRSIKRING

ANNONCE MANGLER

HAR DU UTÆT TAG, MØRE
FALDSTAMMER ELLER
RUSTNE VANDRØR? 

 

gratis
 kan ordne det for dig  

Jels Huse

Se mere på www.jelshuse.dk 
Eller kontakt os direkte på:

40182131



Det er vigtigt - med mellemrum - at få tjekket boligøkonomien. Har du 
de bedste lånevilkår? Er der råd til boligforbedringer? Kan jeg købe noget 
nyt, eller er det nu, jeg skal sælge?
Du får svar på alle spørgsmål hos os. Sammen ser I, om din boligøkonomi 
kan forbedres. Alt bliver regnet igennem, så du ved præcis, hvor du står. 
Men hvorfor lige hos Lån & Spar?

Vi er specialister i lån til andelsboliger
Book et møde lige nu. På lsb.dk/andelsbolig - eller ring på 3378 2000.  
Når vi mødes, får du ærlige svar, og der kommer konkrete tal på bordet.
Lån & Spar er ejet af nogle af Danmarks største faglige organisationer. 
Blandt andet Dansk Sygeplejeråd, Politiforbundet og Djøf. Hver dag 
hjælper vi deres medlemmer med at få mest muligt ud af pengene.  
Det kan vi også gøre for dig. 

Book et møde  
med en boligrådgiver hos  

Lån & Spar:
lsb.dk/andelsbolig

- eller ring på

3378 2000

lsb.dk

Få tjek på din 
boligøkonomi
- og ro i sindet


