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Banker og kreditinstitutters opgave er at 
låne penge ud, men også at få pengene 
hjem igen. Derfor har finanssektoren også 
et ansvar for, at udlån sker på en forsvar-
lig måde. Og det gælder både ved vurde-
ring af pantets værdi og ved vurdering 
af, om der skal ydes lån til et projekt, 
der både på den korte og lange bane ser 
økonomisk fornuftigt ud.

I min optik betyder det, at det ikke 
er fornuftigt købmandsskab at varsle 
bidragsstigning, hvis denne meromkost-
ning medfører, at en andelsboligforening 
bliver så udfordret på økonomien, at dens 
levedygtighed bliver truet. Og der er for-
eninger, der er så presset på økonomien, 
at yderligere omkostninger er en trussel 
mod foreningens overlevelse.

Dårligt købmandskab er også at yde en 
så risikobetonet finansiering i forbindelse 
med stiftelse af en andelsboligforening, 
at der vil være en overhængende fare for 
foreningens overlevelse ved blot margina-
le rentestigninger.

I disse dage er medierne desværre igen 
fyldt med fortællinger om uansvarlig 
kreditgivning og om advokater, der efter 
ABF’s opfattelse ikke lever op til god råd-
givning af lejere, der står foran et evt. køb 
af en ejendom på andelsbasis.

Når det går galt, vil kreditsektoren 
og advokaterne gerne italesætte en 
fortælling om uansvarlige handlinger 
og beslutninger truffet af andelsbo-
ligforeningen. Jeg mener derimod, at 
de uansvarlige er de rådgivere og det 
kreditinstitut, der sætter projekter i gang 
med en økonomi, der vil være en tikken-
de bombe under foreningens økonomi 
mange år frem. n

der vil være en overhæn-
gende fare for foreningens 
overlevelse ved blot margin-
ale rentestigninger
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  tema

ABFnyt giver dig her en guide med fordele og ulemper ved de forskellige kanaler, så I kan finde 
det miks, der passer til kommunikationen i netop jeres forening.

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSFORMER

TEKST LISE CLEMMENSEN
tema  

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!

MUND TIL MUND/SAMTALE 
Fordele:
-  Ofte impulsivt
-  Ofte en mere kammeratlig stemning end på store møder
-  Ofte hurtigere overstået end et langtrukket møde

Ulemper: 
-  Kan virke lidt udemokratisk, da et emne ikke bliver taget 
 op i et større forum, men ofte foregår på tomandshånd
-  Kan virke ekskluderende, hvis der bliver taget reelle beslutninger
-  Kan være konfliktskabende

MØDER 
Fordele:
-  Det fysiske møde er uafhængigt af strøm og batteri
-  Møder er et demokratisk forum, hvor man kan diskutere og  
 stille spørgsmål
-  Alle kan være med uanset om man er digital eller ej.

Ulemper:
- Hvis man ikke har mulighed for at deltage i mødet, kan man  
 føle sig sat uden for indflydelse
-  Kan være tidskrævende
-  Man kan ikke selv vælge, hvornår mødet skal foregå,  
 hvorimod man selv bestemmer, hvornår man har tid og lyst  
 til at læse en mail. 

DEN DIGITALE ABF-HÅNDBOG 
Fordele:
-  Hele foreningen får adgang til den juridiske og økonomisk 
 viden, der er i ABF-håndbogen
-  Bliver automatisk opdateret med den nyeste lovgivning 
-  Bliver ikke forældet på samme måde som et fysisk 
 bogeksemplar gør

Ulemper:
-  Ikke alle bruger digitale bøger
-  De, der vil holde sig til den fysiske bogudgave, risikerer at  
 sidde med en gammel udgave, da der ikke er samme fokus på  
 at købe de nyeste eksemplarer, fordi de andre brugere får den  
 info, de har brug for, gennem den digitale udgave
-  Fordi den digitale udgave af ABF-håndbogen løbende bliver
  opdateret, kan det føles, som om man har fået endnu et medie  
 på listen, man skal tjekke jævnligt. 

LÆS MERE OM DEN DIGITALE HÅNDBOG: ABF-REP.DK

BREV I POSTKASSEN 
Fordele: 
- Alle andele får med sikkerhed et brev
- Inkluderer de ældste beboere
- Let at tage med og læse i bussen, i toget e.l.

Ulemper:
- Kan risikere at blive smidt ud med reklamerne
- Ikke alle er lige flittige til at læse papir-breve
- Er uøkonomisk og tidskrævende i forhold til 
 mails.

HJEMMESIDE/ABF’S 
FORENINGSHJEMMESIDE 
Fordele: 
- God reklame til kommende købere og til fx banker  
 og realkreditinstitutter
- Kan bruges til kommunikation blandt andelshavere
- Når først grundarbejdet er lavet, kan siden nemt  
 opdateres i modsætning til et brev.

Ulemper:
- Kræver en hjemmesideansvarlig
- En hjemmeside, der ikke opdateres, skæmmer 
 foreningens image
- Endnu en driftopgave.

LÆS MERE OM ABF’S FORENINGSHJEMMESIDE: ABF-REP.DK

OPSLAGSTAVLE 
Fordele:
-  Alle kan hænge noget op, og alle kan læse det,unge
 som gamle
-  Det er et godt forum til en hurtig, simpel besked
-  Sandsynligt at beskederne bliver set, da   
 opslagstavlen ofte hænger lige ved indgangs-
 døren/i de fælles områder.

Ulemper: 
-  En opslagstavle kan let rode til, hvis gamle   
 opslag ikke bliver fjernet
-  Hvis beboere ikke er hjemme, får de ikke besked om 
 den, i modsætning til fx mails, der kan læses, selv  
 om man er på ferie på Hawaii
-  Andelshavere kan fjerne beskeder, de ikke kan lide.

E-MAILLISTE 
Fordele: 
-  Tidsbesparende i forhold til at omdele breve i 
 postkasser 
-  Man kan let vedhæfte bilag
-  Man sparer papir, toner og eventuelt porto.

Ulemper:
-  Ikke alle har mail
-  Kan virke som spam, hvis man bruger maillisten 
 for hyppigt
-  Det kræver, at man holder sig opdateret på folks
  emailadresser, så man ikke sender til ’døde’ 
 emailadresser.

BEBOERBLAD 
Fordele: 
-  Kan være med til at skabe sammenhold i foreningen
-  Der er plads til personlige og hyggelige indslag 
 mellem driftopgaverne
-  Alle kan bidrage til bladet, hvis de har lyst.

Ulemper:
-  Kræver meget arbejde og koster i papir og tryk
-  Et beboerblad skal have en nogenlunde fast 
 udgivelsesfrekvens for at give mening
-  Giver mest mening i store andelsboligforeninger 
 med mange medlemmer.

FACEBOOK 
Fordele: 
- Alles stemmer er lige 
-  Er god til information, man gerne vil have svar på  
 hurtigt, da folk tit tjekker Facebook flere gange  
 om dagen
-  Man kan oprette en lukket gruppe, som kun 
 medlemmerne kan se.

Ulemper: 
-  Ikke alle har lyst til at være på Facebook
-  Det kan føles krævende, hvis folk skriver på alle 
 tidspunkter af dagen og aftenen
-  Du kan ikke styre, hvad der bliver skrevet eller delt.

Følg ABF på 
facebook.com/abf.rep.dk 
og få nyheder og 
information om 
andelsboligområdet
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DEN DIGITALE 
ANDELSBOLIGFORENING
Danmark er blevet digital som aldrig før. Det rummer også nye muligheder for landets andels-
boligforeninger, når der skal afholdes generalforsamling eller inviteres til arbejdsdage.

Webinarer. E-valg. Sky-
pe-møder. Facebook-grup-
per. Der ruller en sand 
digitaliseringsbølge ind 

over det ganske land, så vi over com-
puteren kan deltage i møder på den 
anden side af jorden, tage på kurser 
direkte på sofaen og diskutere emner 
i lukkede rum uden at sidde i stue 
sammen.

På ti år er antallet af danskere, der 
hver dag er online på enten pc, smart-
phone eller tablet steget fra 65% i 2006 
til 87% i dag, og 65% af danskerne 

mellem 16 og 89 år bruger nu dagligt 
sociale medier. Det viser Danmarks 
Statistiks rapport ”It-anvendelsen i 
befolkningen 2015”.

Men hvilken betydning har den 
stigende digitalisering af samfundet 
for landets andelsboligforeninger?

 
Den digitale generalforsamling
– Yngre generationer ønsker fleksibi-
litet og vil kunne tilgå informationer 
på smartphones, tablets og computer, 
når det passer dem. Når børnene er 
puttet, når de er færdige med overar-

bejdet, og når de er kommet hjem fra 
volleyball-træning.

Sådan lyder det fra Klaus Æ. Mo-
gensen, fremtidsforsker på Institut for 
Fremtidsforskning. Han har blandt 
andet forsket i megatrends og medier, 
og hvad de nye teknologiske mulighe-
der betyder for fremtidens kultur- og 
livsformer:

– En udfordring i dagens samfund 
er, at vi som individer gerne vil være 
med til at bestemme, men ikke synes 
det er i orden, at den medbestemmel-
se, der ligger i fx en generalforsamling 

Set i demokratiets tjeneste er det vigtigste for os som bestyrelse, at så mange andelshavere som muligt i foreningen stemmer, siger 
formanden i A/B VE-BO, Brian Fabricius.

  fokus
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Ny alternativ 
bestemmelse
ABF har netop lanceret en ny 
alternativ bestemmelse (Ny §22), 
man som andelsboligforening kan 
vedtage, hvis man ønsker at digi-
talisere kommunikationen mellem 
andelshaver og bestyrelse. Bl.a. 
betyder bestemmelsen, at besty-
relsen kan fremsende indkaldelser 
til generalforsamlinger og bilag mv. 
elektronisk til andelshaverne.

Læs mere om foreningens 
kommunikation i tema side 7.

Læs mere på
ABF-REP.DK > LOV OG FAKTA > STANDARD-
VEDTÆGTER > ALTERNATIVE BESTEMMELSER

kun kan foregå i tidsrummet tirsdag 
den 13. maj klokken 19. Det opleves af 
nogle mennesker som et meget fastlåst 
demokrati, siger fremtidsforskeren og 
fortsætter:

– Det, man kan opnå med en digi-
talisering af fx generalforsamlingen 
i andelsboligforeningen, er, at nogle 
som ellers ikke ville kunne deltage, nu 
kan være med. Det kan være, at man 
er gangbesværet eller at man lider af 
social fobi. Her er det jo glimrende at 
kunne følge med hjemmefra. 

Digitalisering som supplement
Formanden i A/B VE-BO på Vester-
bro i København, Brian Fabricius, er 
meget interesseret i de muligheder, 
der ligger i at digitalisere foreningens 
kommunikation yderligere:

– Vi er ikke afvisende over for på 
et tidspunkt at lave webcast fra vores 
generalforsamling. Vi har jo allere-
de set politikerne lufte tanken om 
at eksperimentere med e-valg til det 
kommende kommunalvalg, så hvor-
for skulle vi ikke også prøve at gøre 
det i en andelsboligforening, spørger 
formanden og fortsætter:

– Set i demokratiets tjeneste er det 
vigtigste for os som bestyrelse, at så 
mange andelshavere som muligt i for-
eningen stemmer. Særligt for børnefa-
milierne synes jeg, det er vigtigt, at vi 
som forening tænker mere i fleksibili-
tet. Hvis det for børnefamilien gør det 
nemmere, at de i forbindelse med en 
generalforsamling kan følge med i de-
batten og afstemningen på computer-
skærmen i lejligheden, mens de passer 
deres børn, synes jeg, vi skal overveje 
den mulighed. 

Klaus Æ. Mogensen understreger, 
at det handler meget om at bygge det 
rette format op, hvis man vil digitali-
sere en generalforsamling eller beslut-
nings- og orienteringsprocesserne i en 
andelsboligforening:

– Hvis man kan lave et system, hvor 

man lægger forslag frem til åben debat 
på en Facebook-side eller en anden 
lukket side, kan man jo sagtens fore-
stille sig, at det giver en bedre debat, 
og at nogen, der måske er lidt tilba-
geholdende på en generalforsamling, 
tør stille spørgsmål eller give deres 
mening til kende på skrift. For der kan 
jo også være nogen, der kanøfler andre 
på en generalforsamling og får deres 
vilje, fordi de råber højest.

I foreningen på Vesterbro benytter 
de sig allerede af muligheden for at 
lægge så mange informationer som 
muligt ud på foreningens lukkede 
Facebook-gruppe:

– Det fungerer rigtigt godt i prak-
sis at vi kan dele informationer med 
andelshaverne på flere platforme, for 
nogle gange ender mails i spamfiltret 
– og ofte er Facebook jo det første sted, 
folk kigger. Så når vi sender nyheds-
breve ud fra bestyrelsens e-mail til 
andelshaverne, kommer de automatisk 
også ud i vores Facebook-gruppe. Fx 
her for nyligt hvor vi med få dages var-
sel skulle invitere til ekstraordinær 
generalforsamling eller når vi indkal-
der til arbejdsdag. Det skaber god akti-
vitet, og der stilles spørgsmål, hvilket 
er fint, for det er jo stadig inden for 
murene, så at sige, siger formanden.

Pas på fællesskabet
Jurist i ABF, Anne Kristensen, mener 
også, at digitaliseringen rummer nye 
muligheder for andelsboligforeninger. 
Men det er vigtigt med en drøftelse ude 
i foreningerne af, hvor langt man ønsker 
at gå, for der er både fordele og ulemper 
ved at digitalisere, forklarer hun:

– De nye muligheder betyder, at 
andelshaverne ofte modtager flere 
informationer forud for generalfor-
samlingen, og at der kan debatteres i 
Facebook-grupper og på hjemmesider. 
Det er rigtig positivt, at andelshaver-
ne er bedre informeret, men det kan 
også betyde, at man som andelshaver 

allerede har taget stilling, inden man 
mødes – og at der er andelshavere, der 
bliver udelukket fra en del af debat-
ten, hvis de fx ikke er på Facebook. 
En vigtig del af at bo i en andelsbolig-
forening er jo netop det fysiske møde, 
hvor bestyrelse og andelshavere kan 
lægge forslag frem, der kan stilles 
spørgsmål, og man kan diskutere sig 
frem til løsninger i fællesskab.

– Fordelen ved generalforsam-
lingerne som de er nu, er jo, at man 
på bedste demokratiske vis dukker op 
og lytter til de andre andelshaveres ar-
gumenter, bekymringer og forslag. Der 
er også en reel risiko for, at en digita-
lisering af processen kan ende med 
brevstemmer, hvor man ikke rigtigt 
når at sætte sig ind i argumenterne for 
nye forslag, siger ABF-juristen.

Det er formanden fra Vesterbro-for-
eningen enig i:

– Naturligvis gør det generalfor-
samlingerne mindre sociale, og der 
er også nogle udfordringer i forhold 
til de ældre beboere, derfor synes jeg 
også man kun skal se den digitale 
generalforsamling som et tilbud. n

    



Lån i Oikos – og giv os mulighed for at låne 
penge til verdens fattige.

Læs mere på www.oikos.dk 

Vi drømmer om en mere retfærdig verden 
– og vi lader det ikke blive ved drømmen ...

Andelskassen Oikos
Nørregade 6, 1.
1165 København K.
Tlf.: 3336 2332
kbh@oikos.dk
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Når forbrugsregnskabsåret slutter, sætter ista stopuret i gang. 
Vores mål er at levere jeres regnskab hurtigt og effektivt,  
så I undgår unødigt besvær og lange ventetider. 

		90% af vores regnskaber leveres indenfor 30 dage  
og 60% leveres indenfor kun 9 dage

		99,9% af alle afregninger på radiomålere baseres  
på faktiske målinger

		Hurtig behandling af kundeindsigelser  
– i gns. under 7 dage

Ring 77 32 33 00 for mere information.

Hurtig levering af  
jeres forbrugsregnskab

ista Danmark A/S
Brydehusvej 13  2750 Ballerup  Tlf.: 77 32 32 32  ista@ista.dk  www.ista.dk
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Når man spørger bestyrel-
sesformanden i A/B Naur-
hegnet, Michael Hollstein 
Nielsen, om bestyrelsen 

kommunikerer meget med andelsha-
verne, er svaret et nej, men det er ikke 
fordi, kommunikationen går trægt, det 
er mere fordi, foreningen er så sammen-
tømret, at der sjældent opstår spørgsmål 
uden for generalforsamlingerne:

– Vi har ikke de store udskiftninger, 
vi har tre familier, der har boet her helt 
fra starten. Vi kender hinanden godt, og 

der er et dejligt fremmøde til general-
forsamlinger og til fællesspisninger, 
fortæller Michael Hollstein Nielsen

Desuden har foreningen en åben-dør 
politik til deres bestyrelsesmøder, der 
bliver holdt den første tirsdag i måne-
den. Her kan andelsbolighaverne altid 
møde op, hvis de har noget på hjerte. 

Naurhegnet er ikke på de sociale 
medier, og det er et helt bevidst fravalg, 
fortæller Michael Hollstein Nielsen: 

– Vi har talt om de sociale medier i 
bestyrelsen, men det var der ikke interes-

se for. Jeg tror ikke, man ser et behov for 
flere kanaler, konkluderer formanden. 

Og det nyhedsbrev, som blev delt 
rundt i postkasserne i andelsboligfor-
eningen en overgang, gik hurtigt i sig 
selv igen. Alligevel har de besluttet 
sig for at få en foreningshjemmeside 
gennem ABF.

ABF’s foreningshjemmeside
Da ABFnyt taler med Michael Holl-
stein Nielsen, har han lige holdt møde 
med hjemmesideudvalget. De mødes 

Forening har taget et digitalt skridt 

Kommunikation i andelsboligforeningen er vigtig for at få engagerede andelshavere og naboer og er sam-
tidigt med til at styrke fællesskabet og demokratiet i foreningen. 
Tag med til A/B  Møllegården i Asnæs, hvor kommunikationen ikke er digital og besøg A/B Naurhegnet i Al-
lerød, der har kastet sig ud i at bruge ABF’s foreningshjemmeside. Du får også en guide til fordele og ulemper 
ved forskellige kommunikationsformer, vi snakker med en kommunikationsekspert om det rette kommuni-
kationsmiks, og så kan du læse mere om ABF’s nye digitale medlemstilbud; en foreningshjemmeside. 

FORENINGENS KOMMUNIKATION:

I A/B Naurhegnet i Allerød foregår kommunikationen ansigt til ansigt eller på mail, og for nyligt 
har den nordsjællandske forening valgt at få en foreningshjemmeside gennem ABF.

Formand Michael Nielsen hygger sig med Anne Ravnsgaard, Michael W. Johansen og Bent Pasbøl. Både Michael Nielsen og Anne Ravns-
gaard er med i foreningens hjemmesideudvalg. 
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ABF-HJEMMESIDER 
FOR ALLE FORENINGER
ABF’s foreningshjemmesider kan både tiltrække nye 
købere og styrke kommunikationen i foreningen. ABF’s 
direktør Jan Hansen guider dig gennem de mange fordele.

Foreningshjemmeside med venteliste-
system, nyhedsmodul og beskedsystem 
med mail og sms. Lyder det tillokkende? 
Hvis ja, så læs videre, for det kan nemt 
blive en del af din forenings kommuni-
kation.

Der er flere gode grunde til, at en 
andelsboligforening kan have fordel 
af en hjemmeside. Først og fremmest 
er det et godt visitkort til eventuelle 
købere. Hjemmesiden skaber også et 
forum, hvor andelsboligforeninger kan 
have deres fælles dokumenter liggende. 
Og så er ABF’s foreningshjemmesider 
udviklet, så ABF kan uploade nyheder. 
På den måde er medlemsforeninger hele 
tiden opdateret med nyheder og infor-
mation inden for andelsboligområdet.

Tættere på medlemmerne
En hjemmeside i en andelsboligforening 
har et foreningsfokus, som ejendoms-
mægleren ofte ikke har:  

– Hvis en køber kun så en annonce i 
en mæglerbutik, ville annoncen have 
fokus på boligen, men mæglerne har 
ikke fokus på, at det er en forening, der 
har et fællesskab, som man også skal 
være en del af, fortæller Jan Hansen, 
direktør for ABF.

En andelsboligforenings hjemme-
side kan være kanalen, hvor foreningen 
fortæller om det praktiske og sociale fæl-
lesskab og om de værdier, foreningen har. 
Spiser man sammen flere gange om ugen 
og holder fastelavnsfest og julefrokost, 
eller passer man sig selv? Information, 
der kan være med til at sikre et rigtigt 
match mellem købere og forening:

– Det er et vigtigt parameter, når en 
mulig køber skal finde ud af, om man 
ønsker at købe en andelsbolig i andels-
boligforeningen. En hjemmeside med en 
beskrivelse af foreningen skulle gerne 
give bedre mulighed for omsætning af 

de andelsboliger, der er i foreningen, 
pointerer Jan Hansen. 

Derudover giver hjemmesiden 
mulighed for, at man kan kommuni-
kere internt i foreningen. Løsningen 
inkluderer nemlig en række redskaber 
som fx en sms-tjeneste, der minder an-
delshaverne om, når de skal have besty-
relsesmøde eller generalforsamling. 

– I forhold til ABF giver foreningsh-
jemmesiden også mulighed for, at alle 
andelshavere kan holde sig opdateret 
om, hvad der sker på andelsboligområdet 
og hvilke ABF-kurser og -arrangementer, 
der er i foreningens lokalområde. Det er 
informationer, som automatisk bliver 
vist på de enkelte hjemmesider og er 
med til at skabe kort afstand mellem 
medlemsforeningerne og ABF, fortæller 
Jan Hansen. 

Nybegyndere holdes i hånden
Andelsboligforeninger kan være meget 
forskellige, og det samme gælder andel-
shaverne. Nogle er 100 procent digitale, 
andre er slet ikke på nettet. Men mang-
lende IT-kendskab skal ikke afholde en 
forening fra at få en hjemmeside: 

– Vores medlemstilbud retter sig 
både mod den ene og den anden type 
forening. Hvis man ikke selv føler, 
man har evnerne til at kaste sig ud i at 
lave en hjemmeside, kan man tilkøbe 
en startpakke hos ABF, forklarer Jan 
Hansen, og fortsætter: 

– Det betyder, at ABF’s IT-support 
strukturerer hjemmesiden og lægger 
det materiale ind på siden, som fore-
ningen på forhånd har sendt ind til 
ABF’s sekretariat. På den måde har 
alle medlemsforeninger mulighed for 
at profilere sig og tiltrække nye købere 
og samtidigt styrke den interne kom-
munikation i foreningen, slutter Jan 
Hansen. ME

hver 14. dag, og det her var deres 
fjerde møde om hjemmesiden, som, de 
håber, går i luften i løbet af de næste 
par måneder. 

– Vi diskuterer hvor meget eller 
lidt, der skal ligge på hjemmesiden. 
Vores arbejdsproces er sådan, at vi 
først og fremmest kigger på, hvad folk 
udefra, fx potentielle købere, ejen-
domsmæglere eller banker skal have 
adgang til, og hvad de skal kunne 
finde oplysninger om, forklarer besty-
relsesformanden. 

– Så kigger vi på de interne behov 
senere, for vi ved endnu ikke hvor 
meget, hjemmesiden vil blive brugt af 
andelshaverne. 

Hjemmesideudvalget har arbejdet 
på opgaven siden november 2016, hvor 
ABF’s foreningshjemmesider blev 
lanceret, og udvalget har diskuteret, 
hvordan sidens grafiske udtryk, som 
foreningerne selv kan definere, skal se 
ud. I øjeblikket er de ved at lægge sid-
ste hånd på den generelle beskrivelse 
af foreningen, som skal publiceres på 
siden.

ABF’s IT-support 
Udvalget består af to medlemmer 
fra bestyrelsen og to andelshavere. 
De bruger en-to timer per møde, og 
Michael Hollstein Nielsen har sjusset 
sig frem til, at han derudover selv har 
brugt det samme timeantal på arbej-
det med hjemmesiden- ofte med ABF’s 
gratis IT-support i røret.

Foreningen har delt hjemmesidepro-
jektet op i to dele; første del er at up-
loade indhold til potentielle købere, og 
det er udvalget lige blevet færdige med. 
Anden del handler om information til 
foreningens andelshavere.

 Fremtiden vil vise hvor meget, 
foreningshjemmesiden kommer til at 
blive brugt internt i andelsboligfor-
eningen, og her er Michael Hollstein 
Nielsen optimist:

– Hidtil har vi indkaldt til et møde 
eller sendt en mail ud, hvis der er 
vigtig information om foreningen, der 
skal ud til alle andelshavere. Om den 
nye hjemmeside vil ændre på det, vil 
tiden vise. Nu har foreningen i hvert 
fald muligheden med vores egen for-
eningshjemmeside, slutter han. n

• ABF’s foreningshjemmeside findes i to versioner, en lille pakke til 110 kr. pr. måned og 
 en stor pakke til 175 kr. pr. måned. 

• ABF yder gratis IT-support til foreningshjemmesiderne. Her kan du stille specifikke 
 spørgsmål og få hjælp til, hvordan du bruger systemet

• En startpakke, hvor ABF’s IT-support uploader tekst og billeder for foreningen koster 800 kr.

• På ABF’s hjemmeside kan du læse mere om de enkelte pakker og se eksempler på 
 hjemmesider og videomanualer til de forskellige funktioner.

Læs mere på: abf-rep.dk



9www.abf-rep.dk

tema  

Når gennemsnitsalderen ligger i den høje ende af skalaen, må man tage gammeldags 
kommunikationsmetoder i brug. I A/B Møllegården i Asnæs taler man slet og ret sammen. 

Den gammeldags metode

Når formanden for besty-
relsen i A/B Møllegården i 
Asnæs, Sven-Erik Nielsen, 
skal komme med det bedste 

salgsargument for andelsboligforenin-
gen, bliver det sagt med stolthed: 

 – Vi kan prale af, at vi ligger i 
rollatorafstand fra centret, lægehus og 
tandlæge.

Når rollatorafstand er et argument 
på plussiden i forhold til potentielle 
købere, er det fordi, A/B Møllegårdens 
lejligheder er for små til børnefamilier 
og i stedet tiltrækker ældre menne-
sker. Og det siger automatisk også 
noget om kommunikationsformerne 
i foreningen, når andelshaverne ikke 
hører til computergenerationen, og 
bestyrelsen derfor bruger breve og 
uformel snak, for at sikre at alle bliver 
informeret.

Ansigt-til-ansigt
Der er 17 andele i A/B Møllegårdens 
tæt-lave bygninger, og den yngste 
andelshaver er 62 år. Men den høje 

gennemsnitsalder er ikke ensbetyden-
de med manglende social omgang i 
andelsboligforeningen eller mangel på 
kommunikation. 

– Da en af andelshaverne, Ena Cord-
es, fyldte 90 år, inviterede hun os alle 
sammen ud og spise, fortæller Sven-
Erik Nielsen. 

Han har været bestyrelsesformand 
for Møllegården i 11 år og kommuni-
kerer med andelshaverne på en helt 
bestemt måde. 

– Andelshaverne går op og ringer 
på døren. De er altid velkomne hos 
bestyrelsen, hvis vi er hjemme.

Og det gør andelshaverne skam og 
det både om stort og småt. Ofte ringer 
det på døren hos formanden, hvis folk 
har brug for hjælp til at bruge en com-
puter, eller hvis der er et stoppet afløb.

Små skridt
I A/B Møllegården har de tre størrel-
ser lejligheder, der spænder fra 62-76 
m2. Det er med andre ord størrelser, 
der primært tiltaler den ældre gene-

ration, fordi det er for småt til børne-
familier, så alderssammensætningen 
kommer nok ikke til at ændre sig det 
store fremover. Alligevel synes Sven-
Erik Nielsen, at de rykker sig lidt i 
forhold til digitaliseringen. 

– I starten var det ikke alle besty-
relsesmedlemmerne, der havde com-
puter, så derfor foregik meget af det på 
papir, men i dag hvor bestyrelsesmed-
lemmerne har computere, er det noget 
nemmere at dele nyheder og informa-
tion med det samme, fortæller han. 

Indkaldelser til generalforsam-
lingerne foregår dog altid per brev i 
postkassen, først med en lille påmin-
delse fire uger før generalforsamlingen 
og så den officielle indkaldelse 14 
dage før mødet skal afholdes. I dag er 
det stadig kun halvdelen af andelshav-
erne, der har computer, men resten er 
begyndt at tage IT-kurser.

– Der er kommet lidt digitalisering 
ind i foreningen, og jeg tror langsomt, 
det vil blive øget, konkluderer for-
manden. n

Ulla Kjær og Inge Knudsen ringer på hos formand Sven-Erik Nielsen. En udbredt kommunikationsform i den lille forening.

TEKST MAJKEN ELIASEN     FOTO JACOB NIELSEN



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

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

      Spar foreningen penge og få en lavere ydelse

   Spar ad - vi finder kandidaterne

   Vi finder den helt rigage al jeres forening

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

Lad solceller betale ejendommens nye tag 

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

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

  

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

 

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

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



HVERT HJEM FORTJENER EN 
ELEVATOR
Der er en stigende efterspørgsel på elevatorer i dag, der kan sikre en nem og ubesværet 
adgang til hjemmet igennem hele livet. I KONE har vi over 100 års erfaring med at installere 
elevatorer og kan hjælpe dig og din forening med at gøre jeres idé til virkelighed.

Med en elevator kan du blive boende i en ældre 
ejendom igennem hele livet og nemt komme ud 
og hjem – med både barnevogn, cykel, rollator og 
tunge ting. Der er mange fordele ved en elevator, 
såsom en øget ejendomsværdi for alle beboere 
og en ubesværet adgang for hele familien og alle 
besøgende.

I KONE har vi over 100 års erfaring med at installere 
elevatorer – hurtigt, nemt og med et minimum 
af forstyrrelser. Vi er med dig hele vejen fra den 
indledende rådgivning til planlægning, installation og 
service. Vores løsninger tager altid afsæt i foreningens 
behov og bygningens arkitektur, og vi garanterer, 
at din elevator vil køre sikkert igennem hele din 
bygnings levetid.

FORDELE VED EN ELEVATOR

• Sikker, nem og bekvem adgang til boliger 
på alle etager

• Ubesværet adgang til kældre og loftrum

• Øget ejendomsværdi for alle beboere

• En mere attraktiv ejendom for fremtidige 
lejere og købere

Vi kan installere en elevator på enten hovedtrappen, 
bagtrappen eller fastmonteret uden på bygningen. 
Du er velkommen til at kontakte os for en besigtigelse 
af din bygning og et uforpligtende tilbud.

Kontakt KONE 
for et uforpligtende 
tilbud

Tlf.: 35 87 80 00

Mail: denmark@kone.com

www.kone.dk/abf
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Vi befinder os i en brydningstid med 
overgangen fra den analoge til den 
digitale tidsalder. De fleste andelsbo-
ligforeninger står et sted midt imellem 
den gamle, analoge måde at kommu-
nikere på: breve i postkasser, snak 
over hækken, og den digitale: e-mails, 
hjemmesider, sociale medier. Det giver 
sig selv, at så længe bare ét enkelt 
medlem i en andelsboligforening 
ikke er på nettet, skal man bibeholde 
analoge måder at kommunikere på. 
Men hvis man spørger Mads Keilberg 
Johansen, der er digital chef hos kom-
munikationsbureauet Holm Kommu-
nikation, er blandingen af analoge 
og digitale kommunikationsformer 
slet ikke nogen dårlig idé. Tværtimod 
supplerer de hinanden godt. 

Opslagstavlen
Der hænger en opslagstavle i de fleste 
opgange og på de fleste fællesområ-
der i andelsboligforeningerne rundt 
omkring i landet, og det skal der ikke 
ændres ved, hvis man spørger Mads 
Keilberg Johansen. 

– Den klassiske kommunikations-
form med opslagstavlen er stadig god 
til mange ting. Blandt andet for at fan-
ge dem, der ikke lige er på Facebook 
eller har en e-mail, fortæller han.

– Den fungerer godt til beskeder, 
som man vil være sikker på, at folk 
læser.

 Det er på opslagstavlen, at folk 
typisk hænger den type beskeder, 
der er rent informative, og som ikke 
kræver svar fra de andre beboere fx 
’Jeg holder fest på lørdag’ eller ’Der vil 
være lukket for vandet i morgen fra 08 
til 10’.

Facebook
Der findes et hav af sociale medier, 
men eftersom hele 3,3 mio. danskere 
er på Facebook, gør det mediet til det 
oplagte valg for andelsboligforeninger. 

– Man kan oprette en gruppe for 
foreningens beboere, hvor folk kan 
tale mere løst og fast om hverdagsting. 
Hvis dørtelefonen fx ikke virker, eller 
hvis der skal indkøbes bestemte ting. 
Facebook er til de hurtige hverdagsbe-
skeder, forklarer den digitale chef. 

Hvis nogle af andelshaverne i en 
forening ikke er på Facebook, er det 
vigtigt, at man holder de vitale beske-
der til et andet forum.  

– Folk, der ikke har Facebook, må 
ikke gå glip af noget information, men 
de kan gå glip af noget hurtighed i 
forhold til nogle beslutninger eller 
oplysninger, forklarer Mads Keiberg 
Johansen. 

Han anbefaler også, at man opretter 
en lukket gruppe på Facebook, så det 
kun er medlemmerne fra andelsbolig-
foreningen, der kan læse beskederne. 

– Det er en god ide at have nogle 

regler, så andelshaverne er indforstå-
et med, hvad det går ud på, så man 
ikke forstyrrer folks privatsfære, siger 
Mads Keilberg Johansen.

E-maillister
Selvom man ikke er på de sociale me-
dier, har de fleste efterhånden en mail, 
og derfor er tredje trin i kommunikati-
onsraketten brugen af maillister. 

– I e-mailgrupperne er det de 
vigtigste beskeder fra bestyrelsen, der 
kommer ud, fx indkaldelser til gene-
ralforsamlinger og budgetter, forklarer 
Mads Keilberg Johansen.  

Selvfølgelig skal man stadig lægge 
et brev i postkassen, hvis der er 
beboere i andelsboligforeningen, som 
ikke har mail, men i modsætning til 
opslagstavlen tror den digitale chef, at 
papirbreve snart er en saga blot. 

– Jeg tror, breve i postkassen er ved 
at forsvinde, fordi alle sparer både 
penge og tid, hvis man kan digitalise-
re den del af kommunikationen. 

Der findes selvfølgelig et hav af andre 
kommunikationsmuligheder, men når 
Mads Keilberg Johansen har valgt de 
tre kommunikationskanaler, er det ikke 
kun fordi, de supplerer hinanden godt.

– Der bliver let for mange kanaler, 
man skal tjekke, så jeg synes, man 
skal holde sig til tre kommunikations-
former i andelsboligforeninger, det, 
tror jeg, er rigeligt, slutter han. n

Andelskommunikation 
i tre trin

Kommunikationsekspert Mads Keiberg Johansen anbefaler tre kanaler til foreningens kommunikation. 
Læs hvorfor og bliv klogere på, hvilke tre kanaler han mener matcher andelsboligforeninger bedst.

TEKST MAJKEN ELIASEN



Vi har også TJEK 
på komplette 
servicepakker til 
andelsboliger.

Ring 30 67 06 66    www.tjekservice.dk

  Bygningsservice
  Arealpleje
  Vinduespolering
  Viceværtservice
  Vand, varme, belysning
  Trappevask
  Snerydning og saltning

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
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  tema

ABFnyt giver dig her en guide med fordele og ulemper ved de forskellige kanaler, så I kan finde 
det miks, der passer til kommunikationen i netop jeres forening.

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSFORMER

TEKST MAJKEN ELIASEN

BREV I POSTKASSEN 
Fordele: 
- Alle andele får med sikkerhed et brev
- Inkluderer de ældste beboere
- Let at tage med og læse i bussen, i toget e.l.

Ulemper:
- Kan risikere at blive smidt ud med reklamerne
- Ikke alle er lige flittige til at læse papir-breve
- Er uøkonomisk og tidskrævende i forhold til 
 mails.

HJEMMESIDE/ABF’S 
FORENINGSHJEMMESIDE 
Fordele: 
- God reklame til kommende købere og til fx banker  
 og realkreditinstitutter
- Kan bruges til kommunikation blandt andelshavere
- Når først grundarbejdet er lavet, kan siden nemt  
 opdateres i modsætning til et brev.

Ulemper:
- Kræver en hjemmesideansvarlig
- En hjemmeside, der ikke opdateres, skæmmer 
 foreningens image
- Endnu en driftopgave.

LÆS MERE OM ABF’S FORENINGSHJEMMESIDE: ABF-REP.DK

OPSLAGSTAVLE 
Fordele:
-  Alle kan hænge noget op, og alle kan læse det,unge
 som gamle
-  Det er et godt forum til en hurtig, simpel besked
-  Sandsynligt at beskederne bliver set, da   
 opslagstavlen ofte hænger lige ved indgangs-
 døren/i de fælles områder.

Ulemper: 
-  En opslagstavle kan let rode til, hvis gamle   
 opslag ikke bliver fjernet
-  Hvis beboere ikke er hjemme, får de ikke besked om 
 den, i modsætning til fx mails, der kan læses, selv  
 om man er på ferie på Hawaii
-  Andelshavere kan fjerne beskeder, de ikke kan lide.

E-MAILLISTE 
Fordele: 
-  Tidsbesparende i forhold til at omdele breve i 
 postkasser 
-  Man kan let vedhæfte bilag
-  Man sparer papir, toner og eventuelt porto.

Ulemper:
-  Ikke alle har mail
-  Kan virke som spam, hvis man bruger maillisten 
 for hyppigt
-  Det kræver, at man holder sig opdateret på folks
  emailadresser, så man ikke sender til ’døde’ 
 emailadresser.

BEBOERBLAD 
Fordele: 
-  Kan være med til at skabe sammenhold i foreningen
-  Der er plads til personlige og hyggelige indslag 
 mellem driftopgaverne
-  Alle kan bidrage til bladet, hvis de har lyst.

Ulemper:
-  Kræver meget arbejde og koster i papir og tryk
-  Et beboerblad skal have en nogenlunde fast 
 udgivelsesfrekvens for at give mening
-  Giver mest mening i store andelsboligforeninger 
 med mange medlemmer.

FACEBOOK 
Fordele: 
- Alles stemmer er lige 
-  Er god til information, man gerne vil have svar på  
 hurtigt, da folk tit tjekker Facebook flere gange  
 om dagen
-  Man kan oprette en lukket gruppe, som kun 
 medlemmerne kan se.

Ulemper: 
-  Ikke alle har lyst til at være på Facebook
-  Det kan føles krævende, hvis folk skriver på alle 
 tidspunkter af dagen og aftenen
-  Du kan ikke styre, hvad der bliver skrevet eller delt.



15www.abf-rep.dk

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSFORMER

tema  

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!

MUND TIL MUND/SAMTALE 
Fordele:
-  Ofte impulsivt
-  Ofte en mere kammeratlig stemning end på store møder
-  Ofte hurtigere overstået end et langtrukket møde

Ulemper: 
-  Kan virke lidt udemokratisk, da et emne ikke bliver taget 
 op i et større forum, men ofte foregår på tomandshånd
-  Kan virke ekskluderende, hvis der bliver taget reelle beslutninger
-  Kan være konfliktskabende

MØDER 
Fordele:
-  Det fysiske møde er uafhængigt af strøm og batteri
-  Møder er et demokratisk forum, hvor man kan diskutere og  
 stille spørgsmål
-  Alle kan være med uanset om man er digital eller ej.

Ulemper:
- Hvis man ikke har mulighed for at deltage i mødet, kan man  
 føle sig sat uden for indflydelse
-  Kan være tidskrævende
-  Man kan ikke selv vælge, hvornår mødet skal foregå,  
 hvorimod man selv bestemmer, hvornår man har tid og lyst  
 til at læse en mail. 

DEN DIGITALE ABF-HÅNDBOG 
Fordele:
-  Hele foreningen får adgang til den juridiske og økonomisk 
 viden, der er i ABF-håndbogen
-  Bliver automatisk opdateret med den nyeste lovgivning 
-  Bliver ikke forældet på samme måde som et fysisk 
 bogeksemplar gør

Ulemper:
-  Ikke alle bruger digitale bøger
-  De, der vil holde sig til den fysiske bogudgave, risikerer at  
 sidde med en gammel udgave, da der ikke er samme fokus på  
 at købe de nyeste eksemplarer, fordi de andre brugere får den  
 info, de har brug for, gennem den digitale udgave
-  Fordi den digitale udgave af ABF-håndbogen løbende bliver
  opdateret, kan det føles, som om man har fået endnu et medie  
 på listen, man skal tjekke jævnligt. 

LÆS MERE OM DEN DIGITALE HÅNDBOG: ABF-REP.DK

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



- 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 A/B Pontoppidanstræde nr. 23-41 i Aalborg for at 
finde ud af, hvem der bor Bag Dørene.

Navn og alder: 
Line Frejlev, 21 år og Lasse Chri-
stiansen, 22 år.

Hvad laver I til daglig?
Line: Jeg læser statskundskab på 
Aalborg Universitet. Min kæreste 
er tømrer.

Hvorfor bor I i andelsbolig-
forening? 
Line: Vi blev tiltrukket af de 
grønne områder, og at det er et 
stille område tæt på universi-
tetet. Haven var fuldstændigt 
tilgroet, men vi så muligheder i 
den. Vi havde overvejet at bygge 
hus selv, men det var et for stort 
projekt for os. Derfor blev det 
en andelsboligforening, hvor vi 
kunne bo i hus. En lejlighed er slet 
ikke os, fordi vi nemt skal kunne 
komme ud.

Hvor mange år har I boet i  
foreningen?
Line: Halvandet år. 

Hvad er det bedste ved at bo i 
foreningen?
Line: Der er plads til alle her. 
Nogle er pensionerede, andre 
er på arbejdsmarkedet og har 
hjemmeboende børn. Og så er vi 
gode til at hjælpe hinanden. Hvis 
du skal have hjælp til en flytning, 
er naboerne for eksempel altid 
hjælpsomme. Vi deltager også 
altid i arbejdsdagene, generalfor-
samlingen og sommerfesten, når 
det passer ind i kalenderen.

Hvad er jeres ønsker for for-
eningen i fremtiden?
Line: I foreningen kunne vi godt 
tænke os en hjemmeside eller 
Facebook-side. Det ville være et 
smart sted at spørge om hjælp, 
hvis du har brug for en hånd i haven 
– eller at informere om, hvis du 
holder en fest næste weekend. Hvis 
vi ved, hvad naboen er i gang med, 
kommer vi automatisk hinanden 
lidt mere ved.

TEKST KATRINE NADIA JØRGENSEN   FOTO BAGHUSET
andelsliv  

Navn og alder: 
Kaj Larsen Ravn, 61 år.
Jette Larsen Ravn, 68 år.

Hvad laver I til daglig?
Kaj: Jeg er pædagogisk assistent 
i en børnehave, og min kone er 
pensionist.

Hvorfor bor I i andelsbolig-
forening? 
Kaj: Da vi boede i lejlighed, drøm-
te vi om et rækkehus, så vi kunne 
komme mere udenfor og sidde i 
solen. Det var økonomisk muligt 
for os at købe en andelsbolig 
frem for en ejerbolig. Og fordi 
vi har færre penge bundet i en 
andel, får vi frigivet nogle midler, 
som vi kan bruge på vores gamle 
dage. Vi vil hellere bruge pengene 
på rejser end mursten.

Hvor mange år har I boet i 
foreningen?
Kaj: 1 år. 

Hvad er det bedste ved at bo i 
foreningen?
Kaj: Vi har luft omkring os, mas-
ser af grønne omgivelser, og vi 
har selv terrasse til begge sider. 
Her er rigtigt skønt at gå ture. 
Foreningen, jeg boede i før, var 
meget topstyret, og det var næ-
sten umuligt at komme igennem 
med nytænkning. Her er vi fem i 
bestyrelsen, mange andelshavere 
engagerer sig i arbejdet, og vi får 
alle masser af indflydelse.

Hvad er jeres ønsker for for-
eningen i fremtiden?
Kaj: Vi planlægger at få nye tage 
og at få skiftet gavlene ud med 
nogle i vedligeholdelsesfrit ma-
teriale. Jeg kan godt lide at sidde 
i bestyrelsen, for så kan jeg være 
med til at få indflydelse.

Line Frejlev er suppleant i ABF’s 
kreds Nordjylland.



18     ABFnyt  2 - 2017

Navn og alder: 
Kaj Kubicki, 75 år

Hvad laver du til daglig?
Pensionist.

Hvorfor bor du i andelsbolig-
forening?
Min datter skulle sælge sin bolig 
i foreningen. Dengang boede jeg 
i villa sammen med min kone, 
og hun kunne godt tænke sig en 
mindre bolig, der krævede mindre 
vedligeholdelse. Da vi var blevet 
ældre, kunne vi ikke klare så 
meget, som da vi var yngre. Sidste 
år døde mine kone, og nu nyder 
jeg selv de dejlige grønne områder 
omkring boligen. Jeg går ture 
næsten dagligt.

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

Hvad er det bedste ved at bo i 
foreningen?
Her er fred og ro, og vi kan godt 
lide at komme hinanden ved. Når 
det er sommer, løber vi på hin-
anden, og det er dejligt. Vi taler 
også sammen over hækken, og vi 
har en forening med fællesarealer 
med flotte bede og krukker, som 
vi alle er med til at holde ved lige. 
Jeg er ikke møj social normalt, 
men jeg tropper altid op, når der 
sker noget.

Hvad er dine ønsker for 
foreningen i fremtiden?
Endnu mere samvær ville være 
dejligt. Vi arbejder på at samles 
over en kop kaffe engang imellem. 
Vi skal også have skiftet tag og 
gavle. Det står vi selv for, så der 
er også noget samvær i det. 

  andelsliv

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  
varmegenvinding sørger for energieffektiv  
ventilation i lejligheder, kældre, rækkehuse,  
erhvervslejemål mv.
 
Ventilatoren muliggør fugtstyring, og den  
justerbare lufthastighed sikrer et individuelt 
tilpasset indeklima.

*Prisen inkluderer:

Nyhed

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

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

Team Indeklima

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

Decentral rumventilation med varmegenvinding:

Mistanke om skimmel?
Bestil besigtigelse, skimmeltest, omfangsbedømmelse 

og rapport til Jubilæumspris  frem til 15. juni.

Skimmelrapport

Indeklima

Otto Leisners Alle 45, 7600 Kvissendrup 

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

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

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

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

A
lle

 p
rise

r e
r e

kskl. m
o

m
s.

1.495
SPAR
2.500

Skimmelsanering

Jubilæumspris

Inkl. montering

Navn og alder: 
Leif Jacobsen, 71 år, og Else 
Jacobsen, 66 år.

Hvad laver I til daglig?
Leif: Vi er pensionister, og jeg er 
frivillig leder af en fodboldklub. 
Else: Jeg laver håndarbejde – 
strikker, hækler, maler og passer 
børnebørnene. Jeg passer også 
min gamle mor.

Hvorfor bor I i andelsbolig-
forening?
Leif: Vi havde et hus på 220 km2 
fordelt over tre etager! Da vores 
børn blev store, blev huset for 
meget for os. Vi ledte efter et 
lille rækkehus og fandt det her, 
der var helt perfekt. Det er et 
fritliggende hus, så vi kan gå 
rundt om det.
Else: Det er dejligt at bo i en lille 
forening, for det er meget frit, 
hvad vi må gøre ved huset. Det 
er nemt at blive enige, og vi har 
for eksempel lavet overdækket 
terrasse, mens andre har lavet 
drivhuse. 

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

Hvad er det bedste ved at bo i 
foreningen?
Else: Her er fredeligt og fordra-
geligt. I nogle foreninger er der 
mere splid, og de må have en 
sagfører til at styre generalfor-
samlingen. Det har vi slet ikke 
behov for. Alle taler godt med 
hinanden, og vi har en god fælles 
indstilling til, at vi løser tingene 
internt.
Leif: Vi har en sund økonomi, alle 
er med til arbejdsdag og general-
forsamlinger, der i øvrigt foregår 
med det helt store traktement 
bagefter. Sidst fik vi en lækker 
buffet fra den lokale slagter. 
 
Hvad er jeres ønsker for 
foreningen i fremtiden?
Leif: Vi håber bare, at den fort-
sætter i samme spor. 



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  
varmegenvinding sørger for energieffektiv  
ventilation i lejligheder, kældre, rækkehuse,  
erhvervslejemål mv.
 
Ventilatoren muliggør fugtstyring, og den  
justerbare lufthastighed sikrer et individuelt 
tilpasset indeklima.

*Prisen inkluderer:

Nyhed

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

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

Team Indeklima

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

Decentral rumventilation med varmegenvinding:

Mistanke om skimmel?
Bestil besigtigelse, skimmeltest, omfangsbedømmelse 

og rapport til Jubilæumspris  frem til 15. juni.

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
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rise

r e
r e

kskl. m
o
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1.495
SPAR
2.500

Skimmelsanering

Jubilæumspris

Inkl. montering
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MØD ABF PÅ 
ÅRETS FOLKEMØDE 

abf nyt

Se ABF’s altanvideo på
ABF-REP.DK > PUBLIKATIONER > VIDEOER

Læs mere om Folkemøde på
WWW.FOLKEMOEDET.DK  

Ses vi på Bornholm til juni? ABF deltager igen i år på 
årets Folkemøde i Allinge på Bornholm. Vi bruger årets 
folkemøde til at sætte fokus på dagsordener om fælles-
skab, ældre og frivillighed. Emner, der alle står andel-
stanken nær.

Blandt andet tager vi debatten om, hvordan man gør 
det mere trygt at blive ældre i yderområder, hvor man 
samtidig kæmper med mangel på læger og nedskæringer 
af offentlig service. ABF deltager også i en debat om, 
hvilken betydning andelsboligforeningerne kan spille i 
forhold til organisering i landdistrikterne.

Brug den nye 
OVERDRAGELSESAFTALE

ABF-video til 
altandrømmere

Tilmeld dig på
WWW. ABF-REP.DK > LOGIN

ABF’s sekretariat udvikler hele tiden nye kurser og arrangementer, 
og måske er der en aktivitet, som passer netop dig. 

Derfor har ABF’s kommunikationsgruppe lanceret et nyhedsbrev, 
der udelukkende giver dig information om alle aktiviteter i dit 
lokalområde. Vi kalder det for ABF aktivitetsNYT, og nyhedsbrevet 
udkommer, når vi har nye aktiviteter eller ledige pladser nær dig.

Du har nu to muligheder:
1.  Modtager du allerede ABF’s månedlige nyhedsbrev til bestyrelser  
 ”ABF bestyrelsesNYT”, kan du tilmelde dig via linket til højre i 
 nyhedsbrevet fra marts måned.

2. Modtager du ikke bestyrelsesNYT, kan du tilmelde dig via 
 ABF’s hjemmeside.

Alle andelshavere kan tilmelde sig nyhedsbrevet. 

ABF har produceret en altanvideo i samarbejde med Grubbe Advokater og 
Plan 1 Arkitekter, der trin for trin guider dig igennem nogle af de mange 
opgaver og løsningsmodeller, der skal være opfyldt for, at dine altand-
rømme kan blive til virkelighed.

Videoen giver dig blandt andet svar på spørgsmål som:
 • Skal altanen opføres for foreningens eller andelshavers regning?
 • Kan en stuelejlighed nedlægge veto over for en etablering af altaner?
 • Kan man lave en altan som en varig forbedring?
 • Hvilke altantyper findes der?

Du kan læse mere om altanvideoen og se den på vores hjemmeside. 
(kræver medlemslogin)

ABF aktivitetsNYT 
i din indbakke

I sidste nummer af ABFnyt skrev vi om den nye fælles 
overdragelsesaftale, som ABF har udviklet sammen med en 
række organisationer. 

Formålet med aftalen er at gøre køb og salg mere gen-
nemskueligt og sikre, at forbrugeren ikke sidder tilbage med 
flere forskellige aftalegrundlag. 

Den nye aftale er udformet i et skrivbart word-dokument, 
hvor tallene automatisk bliver lagt sammen og overført til 
de relevante felter. Den automatiske funktion er med til at 
minimere regnefejl undervejs i udfyldelsen og skaber tryghed 
i processen for både køber og sælger.

ABF opfordrer alle andelsboligforeninger til at bruge den 
nye aftale, som du finder på ABF’s hjemmeside. 

Få andelsbolignyheder på
FACEBOOK.COM/ABF_NYHEDER

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

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

Tre af vinterens og forårets mest populære 
opdateringer har været:
 • Frivillige har en fem år yngre krop (17. marts)
 • Guide til generalforsamlingen (14. marts)
 • Minister vil sikre sund andelsboligsektor (20. februar)

 

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

•  Tag og tagterrasser

•  Facader 

•  Vinduer 

•  Altaner

•  Badeværelser

•  Trappeopgange

•  Gårdanlæg

•  Tilstandsrapporter 

•  Vurderinger af  
   andelsboliger

TRÆNGER JERES ANDELSBOLIGFORENING 
TIL ET LØFT?

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

Ring for et 
uforpligtende 
tilbud: 
33 25 44 00

Skal vi tage en snak om
malerarbejde?

Vi har mere end 100 års erfaring i boligvedligeholdelse.

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

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

Nye låger
   - monteret på 1 dag Før

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

Ring og bestil tid til et  
GRATIS hjemmebesøg!

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

Skift kun låger,  
skuffer og eventuelt  

bordplader efter mål og...  
dit køkken bliver  

som nyt!

abfnyt  Brug den nye 
OVERDRAGELSESAFTALE
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  andelspanel
TEKST MADS BOSERUP LAURITSEN    FOTO KRISTINE KIILERICH

I hvert nummer af medlemsbladet ABFnyt giver vi ordet til en ekspert, som vil drysse sin viden ud over bladet. 
I dette nummer har vi givet pennen til Mads Boserup Lauritsen, bybonde og grundlægger af tagtomat.dk

Mette Juel Madsen
UNDERVISER, CENTER 
FOR KONFLIKTLØSNING   

Curt Liliegreen
BOLIGØKONOM OG 
SEKRETARIATSCHEF I BOLIG-
ØKONOMISK VIDENSCENTER   

Mads Boserup Lauritsen 
BYBONDE OG GRUNDLÆGGER
AF TAGTOMAT.DK

Rie Skårhøj
CHEFKONSULENT 
I LED FRIVILLIGE

ANDELSPANEL

Tænk hvis der langs alle villaveje og 
indfaldsveje, langs gader og stræ-
der, fra altaner og i baggårde og i 
byens parker og grønne områder var 
blomster, spiselige oplevelser og dufte 
så langt sanserne rakte? Tænk hvis 
vi hver søndag sad til langbords på 
det nærmeste gadehjørne og spiste 
spontan hjemmelavet frokost med 
mennesker, vi aldrig havde mødt før! 
Tænk hvis vores politikere tør bruge 
kommunalvalget i år til at skabe fo-
kus på de ting, der kunne gøre vores 
fælles hverdag grønnere og skabe 
rammerne for, at vi som frivillige i 
vores andelsforeninger kunne give 
os i kast med at arbejde frivilligt på 
fællesarealer.

Nu bor jeg selv i andelsboligforen-
ing på Nørrebro i København, og her 
har kommunen eksempelvis gjort 
det ”lovligt”, at man må indrette 
fortove og gadehjørner med små 
haver, så længe der bindes en konkret 
kontaktperson på projektet. Jeg ved 
ikke, hvordan sådanne ting opstår, 
der hvor du bor, men jeg vil i hvert 
fald opfordre dig til at se, hvor du 
kan kaste et par frø i din hverdag. 
Om det så er i rundkørslen på vej til 

arbejde, på jeres fællesarealer eller 
foran ungernes institution, er sådan 
set underordnet. Og du behøver ikke 
spørge om lov...

I vores gårdlaug og andelsbolig-
forening er vi blevet bedre til at ”købe 
os” til hjælp udefra, så vi som frivil-
lige kan gøre det vi synes er sjovest, 
eller udføre den del af en renover-
ingsopgave, som kan betale sig selv 
at lave eller giver os energi. I gården 
er TagTomat som firma nu med til at 
drifte, beskære træer og organisere 
de lidt mere rutinemæssige opgaver, 
og så kan jeg som frivillig i gården 
fokusere på at dyrke tomater på taget 
og holde gang i hønselauget. Hvis du 

sidder i en bestyrelse eller gårdlaug 
og er lidt træt af administrativt eller 
manuelt arbejde, så overvej, om I 
ikke skal betale jer fra eksempelvis 
kasserejobbet eller malerarbejdet i 
trappeopgangen.

Jeg har i hvert fald tænkt mig her 
i 2017 at lave det frivillige arbejde 
som giver mig personlig energi. Og i 
år er det at bygge et kaninbur til mine 
unger, og se om vi kan få startet en 
tradition op med årlige sommerfester 
med langborde i gården. Jeg ved ikke, 
hvad du har planer om i år, men jeg 
håber det bliver med masser af energi 
til glæde for dig og vores fælles hver-
dag. Grøn Front n

Dyrk din frivillighed 
og det som giver energi

”Tænk, hvis vi hver søndag sad til langbords på det nærmeste gadehjørne”



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

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

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

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

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

Vi passer på jeres bygning

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

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

hverdage 9 - 21
lørdag  søndag 9 - 14

andelsboligvurdering.dk
Torben Lundgren

Byggeteknisk konsulent

Standardvurdering    

Kr. 3.000,-
Inkl. moms    

Der hvor du er 
når der skal være til 
mursten og morskab

Michael Hansen 
Kunderådgiver

København City afdeling 
Industriens Hus | Vesterbrogade 1L, 3. sal tv.
tlf. 88 72 97 50 | sparkron.dk
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Københavns Kommune 
i dialog med Airbnb
Københavns Kommunes overborgmester Frank Jensen ønsker at 
finde en grænse for Airbnb-udlejning i København, så det ikke 
tager overhånd. Han vil derfor gå i dialog med udlejningstjenesten 
for at definere et maksloft, så naboer undgår ulovlig hoteldrift.

ABF har af samme årsager udarbejdet en bestemmelse, der sætter 
et loft på tre ugers udlejning i andelsboligforeninger, og som kan 
tilknyttes foreningens vedtægter. 

- Vi er glade for, at overborgmester Frank Jensen har meldt ud, 
at han ønsker at tage en snak med Airbnb-selskabet om at finde 
en grænse for, hvor mange dage om året man kan leje ud gennem 
Airbnb, siger ABF-direktør Jan Hansen.

kort nyt

Hele systemet med valuarvurderinger trænger til at blive undersøgt nær-
mere. Det skaber nemlig utryghed for både køber og sælger, når valuarers 
vurderinger kan svinge på op til 100% på en ejendoms værdi. 

ABF frygter, at anvendelsen af valuarer i andelsboligforeningerne kan skabe 
øget usikkerhed på andelsboligmarkedet, fordi valuarernes nuværende vur-
deringsmetoder ikke er til at gennemskue for de enkelte andelshavere.

ABF hilser det derfor velkomment, at erhvervsminister Brian Mikkelsen har 
nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge området, så vi sikrer både 
tryghed hos køber, sælger og andelsboligforening. ABF er medlem 
af udvalget.

Download ABF’s alternative 
bestemmelser på
WWW.ABF-REP.DK > LOV & FAKTA > 
KORTTIDSUDLEJNING

Læs pressemeddelelse på
ABF-REP.DK > NYHEDER (8. FEBRUAR)

Arbejdsgruppe skal 
granske valuarvurderinger

Sysler du med idéen om at bruge BoligJobordningen 
i 2017?

For at du som andelshaver kan gøre brug af 
ordningen, er det et krav:
-  At du selv har betalt for arbejdet
-  At arbejdet i henhold til foreningens vedtægter 
 hører under din vedligeholdelsespligt som 
 andelshaver
-  At du som andelshaver har fast bopæl i boligen 
 på det tidspunkt, hvor arbejdet er udført.

Der gives altså ikke fradrag for arbejder, der fx 
er betalt via hensættelser i foreningen eller som 
vedrører områder, som hører under foreningens 
vedligeholdelsesforpligtelse.

Det kan du bruge 
BoligJobordningen til

Udover arbejdsgruppen, der skal granske systemet vedrø-
rende valuarvurderinger, har erhvervsministeren nedsat 
en arbejdsgruppe bestående af ABF, FinansDanmark og 
Erhvervsministeriet. 

Arbejdsgruppen skal komme med anbefalinger til, hvor-
dan man fremadrettet sikrer ansvarlig drift af andelsbo-
ligforeninger til gavn for den samlede andelsboligsektor. 
Arbejdsgruppen skal bl.a. komme med anbefalinger til 
eventuelle yderligere krav ved stiftelse af andelsboligfor-
eninger samt til den eksterne rådgivning af andelsbolig-
foreninger. 

Anbefalingerne skal afleveres til erhvervsministeren inden 
udgangen af maj 2017.

Arbejdsgruppe skal se på 
sund andelsboligsektor

Læs pressemeddelelse på
ABF-REP.DK > NYHEDER (20. FEBRUAR)

Læs mere om BoligJobordningen på
ABF-REP.DK > LOV & FAKTA > BYGGERI OG 
VEDLIGEHOLD > BOLIGJOBORDNINGEN 



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
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ABF-håndbogen.dk

Hvad er ABF-håndbogen?
ABF-håndbogen er en håndbog 

for private andelsboligforenin-

ger og professionelle aktører, 

der udførligt behandler juridiske, 

tekniske og økonomiske emner i 

forhold til drift af en andelsbolig-

forening.

ABF-håndbogen er online!
Nu findes ABF-håndbogen også 

i en digital version. Den digitale 

version fungerer som en pass-

wordbeskyttet hjemmeside, som 

man kan tegne abonnement på.

I den digitale håndbog har brugere 

direkte og lynhurtig adgang til et 

opslagsværk, som løbende bliver 

opdateret, så den følger den nye-

ste 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.

abf-håndbogen.dk

Køb adgang 

inden 1. maj 2017 

og få den trykte 

håndbog med 

gratis!

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.

www.techem.dk

Gratis ejendomstjek

Reducér varmeforbruget

Få et godt tilbud på forbrugsmåling fra Techem

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

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

Vi hjælper med:

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

Forbrugsmålere fra Techem kan lidt mere!

Nemt!
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FAMILIELEJLIGHED MED 
KREATIVE LØSNINGER

Et smalt tøjskab rummer hele familiens garderobe, og legetøjet bliver sendt videre i rotation, 
når børnene mister interessen. Familien Høgsberg Pedersen samler på oplevelser frem for ting.

TEKST KATRINE NADIA JØRGENSEN     FOTO JACOB NIELSEN
andelsliv  

Legoklodserne tårner sig 
op på spisebordet, da vi 
besøger familien Høgsberg 
Pedersens lille treværelses 

lejlighed på Islands Brygge i Køben-
havn. Vilhelm på tre år rækker ud 
efter en af de små superhelte i plastik, 
mens søsteren, Dicte på seks år, helle-
re vil spille Kalaha.

Det er en ganske almindelig 
fredag formiddag, og børnene holder 
fri med deres mor. Hun underviser 
deltid på Ørestad Skole, og det er 
netop den billige lejlighed på 77 
m2, der giver hende råd til at holde 
en fridag om ugen. Familien betaler 
2.955 kr. om måneden i boligafgift, 
inklusiv à conto vand og varme.

Rejser og oplevelser frem for ting
– Det vigtigste i verden er ikke ting, 
du kan tage med dig. Jeg vil hellere 
have rejser og oplevelser med børnene 
end flere materielle goder. Når livet er 
slut, vil jeg gerne tage det med mig, 
som jeg kan have i mit hoved, siger 
Mette Høgsberg.

Familien har sløjfet deres stue og 
har i stedet indrettet en lille spise-
plads, der er lagt sammen med det 
smalle køkken. Når de får gæster, 
slår de bordet ud og finder et par 
klapstole frem, der ligger godt gemt 
under de voksnes dobbeltseng:

– Børnene er alligevel altid, hvor 
vi er. Når vi laver mad, kaffe eller 
gør snacks parat, danser de rundt om 
benene på os herude. Selvom de har 
mere plads på børneværelset, hvor 
deres legetøj også er, vil de helst 
være i nærheden af os, svarer Chris-

Familiens to børn har en enkelt reol til deres legetøj, der primært består af spil og bøger. 
Reolen er skjult bag døren, når der bliver åbnet ind til børneværelset. Det får det lille rum 
til at virke større.
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  andelsliv

tian Pedersen, der er hjemme for en 
kort bemærkning, da vi spørger ham, 
om han aldrig savner mere plads.

Familien viser os videre til 
børneværelset, hvor en enkelt reol 
rummer børnenes legetøj:

– De er vant til at klatre meget i 
træer, finde nogle pinde og lege med 
det, de har omkring sig, siger Mette 
Høgsberg og forklarer, at familiens 
ældste barn har gået i en idrætsinsti-
tution, hvor der ikke var legetøj.

Ti bøjler til hvert familiemedlem
– Vi har skåret helt ind til benet. Vi 
bruger alle de ting, vi har i lejligheden, 
og der er stor udskiftning i legetøjet. 
Når interessen er væk, bliver det givet 
videre til venner eller genbrug, eller 

vi bytter det til noget nyt, siger hun 
og fortæller, at de bruger den lokale 
genbrugsbutik, Genbryggen, der støtter 
sociale projekter og arrangementer.

I hjørnet af børneværelset står 
et lille klædeskab, og hvert fami-
liemedlem har omkring ti bøjler at 
boltre sig på. Når årstiderne skifter, 
bliver garderoben pakket ned i et par 
kasser på loftet. ”Mine tykke trøjer 
er for eksempel på loftet nu,” siger 
Christian Pedersen, der har det fint 
med at skulle på loftet et par gange 
om året. Derudover har han indført 
”et-års-princippet,” der går ud på, at 
tøj og legetøj, der har været ubrugt i 
et år, skal videre i systemet:

– Hvis vi ikke har brugt det i et år, 
kommer vi nok ikke til at bruge det 

igen, lyder forklaringen fra Chris-
tian Pedersen. Og selvom familien 
sjældent fortryder, at deres ting er 
røget i cirkulation, kan nostalgien 
godt vise sit ansigt ind imellem: 

– Jeg kan godt blive lidt nostal-
gisk, når jeg står med børnenes 
gamle tøj, som jeg bliver nødt til at 
give videre. På den anden side ville 
det ligge og mørne, hvis det blev 
placeret i en kasse på loftet de næste 
30 år, siger Mette Høgsberg. n

1 2

3

• Københavns Kommune har 
98.539 private andelsboliger. 

• 31.656 af boligerne er mellem 
 60-79 m2.
Kilde: Københavns Kommune
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andelsliv  

Stabil økonomi, 
sund ejendom 
og plads til 
drømmene

AI yder teknisk rådgivning inden for:
- Bygningsrenovering - facader, vinduer og tag
- Tilstandsrapporter og vedligeholdelsesplaner
- Energimærkning og energirenovering
- Rådgivning vedr. VVS, afløb og konstruktioner
- Gårdanlæg, anlæg og kloak

AI a/s   Refshalevej 147   1432 København K  
Tlf.: 3268 0800   www.ai.dk

abf nyt 2016_2.indd   1 18-08-2016   13:03:59

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

1    TV-tid
Når familien skal se fjernsyn, fore-
går det i forældrenes dobbeltseng. 
En bærbar computer bliver brugt 
som tv, og et tørrestativ agerer 
tv-bord. Familien har skaffet sig af 
med både sofa og stor tv-skærm for 
at spare plads.

2    Oppe og nede
Vilhelm på tre år deler værelse 
med storesøster Dicte, der er 
seks år. ”Det er en værdi for os, 
at de lærer at bo sammen,” siger 
børnenes mor.

3    Legeplads
Da børnene fik deres eget væ-
relse, var det på bekostning af 
familiens stue og sofahjørne. Nu 
tilbringer de flest timer sammen 
i spisestuen, hvor de har slået 
væggen ned mellem det lille 
smalle køkken og spisepladsen.

4  Opbevaring
Et enkelt skab rummer hele 
familiens tøj. Forældrene har cirka 
ti bøjler hver. Resten af gardero-
ben bliver opbevaret i kasser på 
loftet. Når vejret skifter, bliver 
uldsweatre og skiundertøj skiftet 
ud med det lette kluns fra lofts-
rummet.

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
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VINDERNE FRA SIDSTE NUMMER:

LØSNINGSORD I JANUAR-NUMMERET VAR ”SAMSPIL”. 
INDSEND DETTE NUMMERS LØSNINGSORD SENEST 10. AUGUST 2017  
OG VÆR MED I KONKURRENCEN OM LÆKKER CHOKOLADE. 
KUN ÉN BESVARELSE PR. HUSSTAND.

Bjarne Damsgaard, 9300 Sæby
Nielsine Poulsen, 2500 Valby
Jette Rasch, 6200 Aabenraa

LØSNING:

NAVN:

ADRESSE:

POSTNR. OG BY:

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

Hvordan er det lige med...

I den makabre 
afdeling: Uheldet 
er ude, og du har 
mistanke om, at din 
nabo ligger død.

Hvem ringer jeg til, hvis jeg har mistanke om, at min 
nabo er død? 
Du skal ringe til politiet og forklare dem, hvad du oplever.

Må jeg bryde døren op? 
Vurderer du konkret, at der er fare for en anden persons liv, da 
kan det komme på tale at bryde døren op. Rådfør dig med politiet, 
inden du bryder døren op. Ellers vil det være politiet, der træffer 
afgørelse om, hvorvidt døren skal sprænges, eller der skal tilkaldes 
låsesmed.

Hvem betaler for eventuel rengøring? 
Regningen vil som udgangspunkt blive sendt til dødsboet.

Hvordan finder man pårørende? 
Det er ikke foreningens eller andelshavers opgave at 
finde pårørende. Pårørende vil blive kontaktet af politiet 
kort tid efter dødsfaldet.

Hvem skal ringe til pårørende? 
Foreningen og den enkelte andelshaver skal over-
lade dette til politiet, uanset om man kender afdødes 
pårørende eller ej. n

dødsfald ?

Finn Marcher
ØKONOM 

Shalaleh Momeni
JURIDISK CHEF, ADVOKAT 

Maleha Qureshi Ansari 
JURIST

Karina Egholm 
ØKONOM

Jeanett S. Nielsen (Barsel)
ØKONOM

Jacob Vilhelmsen
JURIST 
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Anne Kristensen 
JURIST



BRANDBESKYTTELSE

INDBRUDSSIKRING

LYDISOLERING

FORMSTABILITET

Sikre Døre

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

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


