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Hans Erik Lund
LANDSFORMAND

Det står tydeligere og tydeligere frem i den 
offentlige debat, at emnet blandede byer 
kommer til at fylde mere og mere blandt 
alle politiske partier.  

Især prisudviklingen i storbyerne – 
med København i front – har gjort, at 
der er stort fokus på, at der skal være 
boliger for alle indkomstgrupper i hele 
landet. Men også udsatte boligområder, 
rigmands-ghettoer og affolkning af land-
distrikter er emner, som alle spiller ind i 
boligpolitik generelt. 

Regeringen fremlagde medio okto-
ber boligudspillet ”Tættere på II – Byer 
med plads til alle”, som klart havde 
hovedvægt på almene boliger, men det 
bliver også nævnt, at andelsboliger skal 
være et supplement til almene boliger. Dog 
skriver regeringen, at de vil igangsætte et 
arbejde, som har til formål at undersøge 
mulighederne for etablering af ”en særlig 
andelsboligform, hvor anskaffelsessum-
men fastholdes som grundlag for værdi-
ansættelsen”. De vil altså udvikle endnu 
en form for andelsbolig. Dette er vi i ABF 
meget opmærksomme på, for der skal for 
det første ikke skabes uro omkring de 
eksisterende andelsboliger. For det andet 
findes der allerede andelsboliger, som 
bruger anskaffelsessummen som grundlag 

for værdiansættelsen, så måske er det blot 
gammel vin på nye flasker, vi er vidner til? 

De andelsboliger, vi ser skyde op 
rundtomkring i landet i øjeblikket, er ofte 
nøglefærdige seniorbofællesskaber eller 
selvudviklede ”bygge-/bofællesskaber”. 
Det glæder os, at netop disse to typer bo-
ligformer også nævnes i boligudspillet, 
for her er den traditionelle andelsbo-
ligforening en virkelig solid boligform, 
som egner sig særligt godt til netop disse 
fællesskaber. Den største udfordring for at 
skabe flere boliger af denne slags er dog fi-
nansieringsmulighederne – så dette skal 
der hurtigt findes en løsning på.  

For der er stadig behov for flere andels-
boliger – også uden for København. 

ABF hilser selvfølgelig alle nye andels-
boliger velkomne, og jeg glæder mig over, 
at andelsboligformen ses som en del af 
løsningen på boligmarkedet, for blandede 
byer kræver også blandede ejerformer. n

Især prisudviklingen i storbyer-
ne – med København i front – har 
gjort, at der er stort fokus på, at 
der skal være boliger for alle ind-
komstgrupper i hele landet.
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 medlemstilbud

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.

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
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Skal andelsboligforeningen 
isolere loftet, udskifte vin-
duerne eller få installeret 
en varmepumpe? Og hvad 
kan bedst betale sig for 
foreningens økonomi og for 
klimaet? Den type spørgs-
mål bliver nu meget lettere 
for andelshavere og købere 
at få besvaret og handle 
på, fordi Energistyrelsen 
har ændret på energimærk-
ningsrapportens grafiske 
design. 

Som noget nyt udpeger 
energimærkningsrappor-
ten fremadrettet de tre 
energiforbedringer, der gi-
ver de største gevinster for 
økonomi og klima, direkte 
på rapportens forside sam-
men med ejendommens 
energikarakter. Konkret 
giver den opdaterede rap-
port et overblik over, hvad 
de tre renoveringsprojekter 
ventes at koste, og hvad de 
kan skære af energiregnin-
gen og CO2-udledningen 
hvert år. Med de konkrete 
anbefalede energiløsninger 
i hånden kan andelsbo-
ligforeningens bestyrelse 
samtidig via hjemmesiden 
www.SparEnergi.dk blive 
guidet til, præcis hvilken 

type håndværker, der skal 
kontaktes.

Husk vedligeholdelsesplanen
Foruden de tre konkrete 
forslag til energiforbedrin-
ger er energimærknings-
rapporten også gjort mere 
overskuelig og brugerven-
lig, så det er nemmere at 
finde og forstå de vigtigste 
informationer om byg-
ningen. 

Det er en fordel, når man 
ude i den enkelte forening 
forsøger at skabe et samlet 
overblik over ejendommens 
tilstand, som kan fås med 
to dokumenter i hånden, 
fortæller administreren-
de direktør Jeppe Blohm 
Nielsen fra det rådgiven-
de ingeniørfirma Bang & 
Beenfeldt:

– Det er en rigtig god 
idé at få udarbejdet både 
en vedligeholdelsesplan og 
en energimærkningsrap-
port, da disse to rapporter 
tilsammen giver andelsbo-
ligforeningen det nødven-
dige overblik over, hvilke 
tiltag der skal prioriteres i 
forhold til almindelig ved-
ligeholdelse samt energibe-
sparende tiltag mv.

Hæv ejendommens værdi
Det er ikke kun den dag-
lige økonomi og energibe-
sparelse, som er på spil, 
når en andelsboligfor-
ening får udarbejdet en 
energimærkningsrapport. 
Ejendommens samlede 
værdi bliver også påvirket 
positivt eller negativt af 
den konkrete energika-
rakter.

– En bedre energimærk-
ningsrapport, altså en 
bedre energikarakter, vil 
altid have betydning for 
værdien af ejendommen 
og tilmed synliggøre, at 
foreningen gerne vil spare 
på energien. I sidste ende 
er det godt for den enkelte 

andelsboligforening, da 
den på sigt kan reducere 
sine energiudgifter, ofte 
ret markant, samtidig med 
at andelshaverne udleder 
mindre CO2, hvilket er godt 
for klimaet, forklarer Jeppe 
Blohm Nielsen. 

Forskel på etageejendomme 
og tæt/lav bebyggelse
Andelsboligforeningers ejen-
domme kategoriseres enten 
som etageejendomme eller 
tæt/lav bebyggelse, jf. BBR.

Forskellige bygnings-
typer har også forskellige 
fokuspunkter, når det 
gælder energirenoveringer; 
nogle projekter går igen for 
de to typer, andre er unik-

Energimærkningsrapporten er blevet opdateret, 
så den fremover udpeger de tre energiforbed-
ringer med størst gevinst for økonomi og klima. 
Brug rapporten sammen med en vedligeholdel-
sesplan, siger ekspert.

Energimærkningsrapporten 
nu med grønt fokus

fokus  
TEKST LISE CLEMMENSEN
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Vi går meget op i tæt dialog og rådgivning med vores 
kunder, når vi tager styringen af en entreprise. For os 
er det en selvfølge at dine krav bliver efterlevet samt 
at du føler dig tryg ved hele byggeriet. Udover vores 
gennemgående faglige rådgivning, sørger vi altid for at 
kvalitetssikre det udførte arbejde. Denne kvalitetssikring 
sker efter et sæt forudbestemte punkter, der er fastsat 
ud fra vores mange års erfaring.

Finder vi mod forventning fejl i en installation i nogen 
forstand, så udbedrer vi denne uden videre betaling. Hos 
os vægter alle medarbejderne, samarbejdspartnerne 
og de relevante underleverandører, at et stykke arbejde 
er veludført og altid er lavet efter den bedste kvalitet. 
Denne kvalitetssikring er således også med til at sikre at 
byggeriet efterlever alle gældende lov- og myndigheds-
krav, som der skal overholdes.

Kompetent og 
forståelig rådgivning

Sponsoreret indholdSide XX

Kompetent rådgivning 
sparede penge og besvær

Da faldstammer og stistrengene skulle udskiftes i to ejendomme, sikrede god rådgivning, 
at projektet blev udført sikkert, korrekt og uden risiko for efterfølgende fejl

Simon Petersen, der er formand i bo-
ligforeningen IF Rosenborgen og AB 
Vigerslevvej, er en glad mand, for i den 
ene af hans to ejendomme er et større 
udskiftningsprojekt lige ved at være 
færdigt – et projekt, der kunne være 
gået rigtig galt, hvis han ikke havde 
fundet den helt rigtige rådgiver og en-
treprenør.

- For et par år siden begyndte vi at få 
henvendelser fra nogle af vores beboere 
om, at der var utætheder og ikke ret 
meget tryk på vandet. Det kunne jeg 
ikke forstå, for vi havde jo løbende fået 
udskiftet faldstammer og stistrenge, 
netop for at sikre at alt var i orden, for-
tæller Simon Petersen.

Han havde en mistanke om, at han 
måske ikke havde fået den optimale 
rådgivning af den blikkenslager, der 
havde udført de oprindelige udskift-
ninger, så han undersøgte markedet og 
valgte Installatøren & Entreprenøren IE 
og fik dem til at komme ud og kigge på 
hans ejendomme.

Noget af det første, der blev konsta-
teret, var, at nogle af de gamle og slidte 
galvaniserede rør godt nok var udskif-
tet, men at det var gjort forkert.

- Det viste sig, at rørene var blevet 
udskiftet med nye rustfri rør, og det, 
fortalte Martin Attermann fra Instal-
latøren & Entreprenøren IE mig, var 
en rigtig dårlig ide. Det viser sig, at 
når de gamle rør blev sat sammen med 
rustfri rør, så accelererede man faktisk 
nedbrydningsprocessen – rørene tærede 
langt hurtigere end ellers, siger Simon 
Petersen, der ønsker, at hans tidligere 
rådgiver og blikkenslager havde fortalt 
ham det.

Han husker, at Martin Attermann for-
talte ham, at fordi der var sat presserør 
ind, der ikke fungerer med det gamle, så 
ville de tære op mod 40-50% hurtigere.

- Det er naturligvis et godt salgstrick 
for en blikkenslager, hvis han gerne 
vil have, at kunden hurtigt skal bruge 
ham igen, men det er jo ikke noget, 
der holder i længden, pointerer Simon 
Petersen.

Sammen med Installatøren & Entre-
prenøren IE blev der lavet en køreplan, 
så de kunne komme i gang med de vig-
tigste opgaver med det samme. Men en 
opgave, hvor det er samtlige faldstam-

mer og stistrenge, der skulle gennemgås 
og potentielt set skiftes, er ikke noget, 
der klares på hverken uger eller måne-
der.

Opgaven i den mest kritiske ejendom 
har taget et par år og er lige blevet af-
sluttet, og Simon Petersen er glad for, at 
opgaven kunne klares i etaper.

- Hvis alt skulle skiftes på en gang, 
ville det have været en kæmpe udgift 
for ejendommen. Jeg er meget glad for, 
at vi kunne lave en køreplan, der strakte 
opgaven over et par år, forklarer Simon 
Petersen.

Han er rigtig glad for den rådgivning, 
han fik hos Installatøren & Entreprenø-
ren IE, for han mener selv, at hvis han 
ikke havde fået den gode rådgivning, så 
havde han risikeret at komme til at stå 
i den situation, at alle faldstammer og 
stistrenge skulle skiftes på en gang.

- Martin Attermann var rigtig god. Vi 
gik ind i lejlighederne for at se, hvordan 
rørene så ud, og på den måde kunne 
vi finde de kritiske steder først og få 
udbedret dem. Herefter lavede Martin 
en prioriteret rækkefølge og arbejdede 
ud fra den. Det gav rigtig meget ro i 
sjælen at have Martin og hans firma til 
at håndtere opgaven, siger Simon Pe-
tersen.

Simon Petersen slutter af med at råde 
andre til ikke bare at tage den første 
håndværker, man finder, når man slår 
op på nettet.

- Det er vigtigt at lave lidt research 
og finde en håndværker, der gør et or-

dentligt stykke arbejde. Jeg har været 
utrolig glad over at have en håndværker, 
der ikke alene kunne yde en god rådgiv-
ning, men som også var engageret i sit 
arbejde, og som leverede en god ydelse, 
fremhæver Simon Petersen.

n

Vi er eksperter i:

• Vvs-tekniske installa-
tioner

• Vedligeholdelse af eksi-
sterende installationer

• Udskiftning af fald-
stammer

• Badeværelsesrenovering 
• Serviceopgaver

Ring og få et godt tilbud

Kontakt: 
Martin Attermann
Tlf.: 60 14 64 64 
Mail: info@i-evvs.dk
www.i-evvs.dk

Simon Petersen, formand i boligforeningen IF Rosenborgen og AB Vigerslevvej.

ANNONCE

  Vi er eksperter i:

• Vvs-tekniske installationer
• Vedligeholdelse af eksisterende installationer
• Udskiftning af faldstammer
• Badeværelsesrenovering
• Serviceopgaver

Ring og få et godt tilbud

Kontakt:
Martin Attermann
Tlf.: 60 14 64 64
Mail: info@i-evvs.dk
www.i-evvs.dk

• Energimærkningsrapporten synliggør andelsbo-
ligforeningers energitilstand, og hvor det er mest 
relevant at energiforbedre. 

• Samtidig præsenteres forslag til energirenoveringer 
– hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, 
hvor meget energi og CO₂ man kan spare, og hvor 
stor besparelse, der kan opnås på energiregningen.

• Energimærkningsrapporter er lovpligtige for både 
ejer- og andelsboliger i forbindelse med salg, og 
gør det muligt at sammenligne den energimæssige 
tilstand mellem to boliger. 

• Karaktererne på energimærkningsskalaen går fra G 
(dårligst) til A2020, som er den bedste, og som kun 
bruges på nye bygninger).

• Mere end hver fjerde af de energimærkede boliger 
har et E-, F- eller G-energimærke.

• En energimærkningsrapport er gyldig i ti år.

• Det har ikke betydning for gyldigheden af de gamle 
rapporter, at der er kommet nyt design.

• Der er forskel på krav til energimærkning af etage-
ejendomme og tæt/lav bebyggelse.

Kilde: Energistyrelsen

Energimærkning af 
andelsboligforeninger:

 fokus

ke, fortæller Jeppe Blohm 
Nielsen:

– Ejendommene kan 
have forskellige projekter i 
gang, både af kosmetisk og 
energimæssig karakter. På 
det energimæssige område 
er det typisk nye lavener-
givinduer/-døre, efteriso-
lering af klimaskærmen 
(tag/ydervægge/gulve), 
som vi ser i begge typer af 
ejendomme, hvor vi i eta-
gebyggeri ofte ser forbed-
ringer på varmecentralen, 

herunder nye varme- og 
brugsvandsrør samt fald-
stammer. 

De nye energimærknings-
rapporter og de medfølgen-
de energiforbedringer af 
danskernes boliger er et 
vigtigt middel til at redu-
cere CO2-udledningerne 
fra private boliger, som 
udgør 40 % af den samlede 
CO2-udledning i Danmark, 
herunder også fra private 
andelsboligforeninger. n

Find håndværkere og energikonsulenter 
i ABF’s firmaguide:
WWW.ABF-REP.DK

Læs mere på:
WWW.ABF-REP.DK 
WWW.ABF-HÅNDBOGEN.DK
WWW.SPARENERGI.DK



KeepFocus
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg 
70 20 19 99
www.keepfocus.dk

* I henhold til 
Energioplysningsbekendtgørelsen  

BEK nr. 2251 af 29/12/2020 skal alle 
beboere i andelsboligforeninger pr. 
1. januar 2022 informeres om deres 

varmeforbrug hver måned. 

Få en løsning, hvor I kan se 
jeres personlige forbrug af el, 
vand og varme, opdateret mini-
mum en gang i timen. 

Appen EnergyHome hjælper jer med at bli-
ve klogere på, hvordan I kan spare penge 
på jeres energiforbrug - og det er nemme-
re, end man skulle tro.

Fordi I med det samme kan se jeres for-
brug, kan I identificere, hvad jeres daglige 
gøremål betyder for jeres energiregning, og 
hvor lidt der skal til for at spare penge. 

Hvilken effekt har det for eksempel, når 
brusebadet tager 10 minutter i stedet for 
5? Hvor meget koster det at bruge tørre-
tumbleren? Hvor stor betydning har det, 
når man skruer blot en eller to grader op 
for varmen?

Er I klar 
til månedlig oplysning 
om varmeforbruget fra 
den 1. januar 2022?* 

Prøv en demoversion 
af EnergyHome
Hent appen i App Store eller i Google 
Play og scan QR-koden for at få adgang 
til demoversionen af EnergyHome.

WWW.ABF-REP.DK



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
Hos CEJ er vi specialister i ejendomsadministration, og vi 
har mange års erfaring med at administrere andelsbolig-
foreninger. CEJ er blandt Danmarks største ejendomsad-
ministrationsselskaber med andelsboligforeninger i hele 
landet – lige fra de allerstørste til mindre foreninger. 

Vi ved, at ingen forening er ens. Derfor finder vi altid en 
løsning, der er unikt tilpasset jer. For nogle foreninger 
er prisen det afgørende. For andre handler det mest om 
kvalitet. Nogle har et større informations- og involverings-
behov, mens andre hellere vil have, at vi tager os af det 
hele. Derfor sætter vi os først grundigt ind i jeres behov. Så 
matcher vi foreningen med det helt rigtige tværfaglige hold 
af administratorer, driftsfolk, økonomer og jurister, så intet 
bliver overladt til tilfældighederne. 

Vi tror på, at personlig kontakt og kendskab til foreningen er 
vejen til et godt samarbejde og vejen til en sund forening. 

Besøg os på www.cej.dk eller ring på 33 33 82 82. 
Lad os tage et uforpligtende møde og se, 

om noget kan gøres bedre.

CEJ Ejendomsadministration A/S | Meldahlsgade 5, 1613 København V
33 33 82 82 | cej@cej.dk | www.cej.dk

CEJ Aarhus A/S | Børglumvej 13, 8240 Risskov
86 10 41 11 | aarhus@cej.dk | www.cej.dk

CEJ Ejendomsadministration 
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Din andel – vores kompetencer

Arrangementet er gratis og kun for medlemmer af ABF.  
Se flere aktiviteter og tilmeld dig via www.abf-rep.dk

Mange foreninger ønsker  
den grønne omstilling, og  
overgangen til elbiler er et  
skridt i den rigtige retning.
Kom til en aften med  
eksperterne og bliv klogere  
på mulighederne.

Som forening kan I gå flere veje:
Hvilken teknisk løsning?
Hvor mange opladningspladser?
Hvilken afregningsform?
Køb eller leasing?
 
I ekspertpanelet sidder rådgiver 
fra FDEL, juridisk rådgiver fra ABF 
samt fagpersoner fra udbydere 
og installatører af ladeløsninger. 

Panelet indleder aftenen med oplæg. Herefter er  
der afsat god tid til, at I kan indgå i dialog med 
eksperterne og stille spørgsmål om jeres konkrete 
projekt – så I er sikre på, at få de svar I søger.

Tilmelding kræves, max to personer pr. forening. 
Begrænset antal pladser.

Vi afholder ”Mød Eksperterne” i hele landet 
på følgende datoer: 

Herning 24. november kl. 17 - 20
I samarbejde med NORDEA
Randers 25. november kl. 17 - 20
I samarbejde med Arbejdernes Landsbank
Fredericia 2. december kl. 17 - 20
I samarbejde med Arbejdernes Landsbank
Ringsted 6. december kl. 17 – 20 
I samarbejde med NORDEA

Adresser og tilmelding på www.abf-rep.dk

Du møder blandt andet disse eksperter:
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Måske brænder du for at lave mad. 
Måske er du en tålmodig nabo.  
I kommer begge to til at kunne lide 
vores døre. 

Vi fremstillede vores allerførste dør, 
så den kunne modstå brand. Det 
var 1942. Siden har hver eneste dør, 
vi har udviklet, haft et vigtigt formål. 
At stoppe tyve, støj, brand, giftige 

gasser, træk og mados. At sørge for,  
at du kan bo trygt, sikkert og godt. 

Vores virksomhed har også et tydeligt 
formål. At hjælpe dig med det, du har 
brug for for at få den rette hoveddør til 
din lejlighed. Og at gøre det så enkelt 
som muligt at skifte den du har. 

Læs mere på daloc.dk/trygthjem
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Grønne fællesskaber kan bidrage til at styrke sammenhængskraften i foreningen. ABFnyt taler med 
to eksperter, som fortæller om de mange fordele ved fælles tagterrasser, krydderurtebede og frugt-
træer og kommer med gode råd til, hvordan I kommer i gang. 
Vi besøger også A/B Strandparken i Hobro, som har brugt 300.000 kroner på en grøn helhedsplan, 
A/B Ro-Aks på Frederiksberg, som med få midler har plantet frugttræer og bærbuske, som alle kan 
bruge, og A/B Slettehøj i Gelsted, som har fået bier og kommunal støtte.

GRØNNE FÆLLESSKABER

Plantekasser, bærbuske og vilde engarealer kan skabe både glæde og sammenhold i andelsbolig-
foreninger. Grønne fællesskaber kan nemlig være en vej til engagement og ejerskab til fællesarea-
ler. Men det skal tænkes godt igennem, siger en landskabsarkitekt.

Grønt fællesskab skal 
tænkes godt igennem

Græsplæner skal ikke længere bare 
være græs. De skal være vilde med 
vilje og bugne med vilde blomster, 
bier og masser af insekter. Blomster-
kasserne i baggården bliver til plante-
kasser med grøntsager, krydderurter 
og spiselige blomster. Og bærbuske og 
frugttræer bliver sat overalt til glæde 
for både børn og voksne, der i sæsonen 
kan mæske sig i velsmag direkte fra 
planten.

Der er gang i den grønne dagsorden 
i disse år – også i andelsboligforenin-
gerne, hvor en lang række foreninger 
sætter gang i grønne projekter, hvor en 
mere varieret beplantning skal skabe 
ejerskab og større biodiversitet. Til 
glæde for både andelshavere og den 
natur, der er overalt omkring os, selv 
langt inde på stenbroen.

Fleksibelt mødested
Det at sætte gang i et grønt projekt 
kan da også være en god vej til at 
skabe fællesskaber og mødesteder. 
Det fortæller lektor Anders Blok fra 

Sociologisk Institut på Københavns 
Universitet, der har forsket i grønne 
fællesskaber i byen:

− Generelt ser vi, at et grønt projekt 
– fx en byhave, et vildt område i en 
park og lignende – kan være et møde-
sted for et nabolag. Det samme gælder 
i andelsboligforeninger, hvor et fælles 
grønt projekt kan være et oplagt sam-
lingspunkt for foreningen. Det giver en 
anledning til at mødes og giver folk et 
incitament til at lave noget sammen.

Ifølge Anders Blok giver et fælles 
grønt projekt nemlig andelshaverne en 
nem måde at være sammen på.

− Det er fleksibelt og muliggør for-
skellige grader af socialitet. Man kan 
fx have hvert sit lille bed, som man 
passer, eller man kan lave nogle større 
projekter sammen. Dermed bestemmer 
man ofte selv, hvor meget man gerne 
vil deltage og bidrage.

Samtidig er der glæden ved at kom-
me tættere på naturen og fødevarer, 
som kan være motiverende for mange.

− Mange synes, det er sjovt at dyrke 

urter og spiselige planter og dermed 
lave sin egen mad, også selvom det 
kan være i helt lille skala. Der er jo 
den her drøm hos mange om at være 
selvforsynende og komme tættere på 
naturen. Det er også en måde at give 
børnene et forhold til, hvad naturen 
er, og hvor maden kommer fra. Det er 
en vigtig motivation for mange foræl-
dre at lære deres børn om naturlige 
processer, siger Anders Blok.

Ikke nødvendigvis en interesse alle deler
Selvom grønne fællesskaber, natur-
bevidsthed og en mere vild tilgang til 
havebrug er en trend i disse år, skal 
man dog være opmærksom på, at det 
ikke nødvendigvis er værdier, som 
alle deler. Et haveprojekt og en grøn 
indsats kan skabe solide fællesskaber 
for dem, der har interessen – men det 
er ikke nødvendigvis en interesse, alle 
deler. Og det skal man være opmærk-
som på, mener Anders Blok:

− Der kan let være forskellige 
dagsordener i spil, og man kan se vidt 

tema  
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forskelligt på, hvad idealet for et grønt 
område kan være. Der kan også være 
forskellige syn på, hvordan et bestemt 
område skal bruges – og af hvem, siger 
han.

Man skal være enige, for ellers 
bliver der let utilfredshed, og man 
ender måske med at måtte gå tilbage 
til start. Det siger Friedemann Rüter, 
der er landskabsarkitekt og indehaver 
af gaardrum.dk, der specialiserer sig i 
at hjælpe blandt andre andelsboligfor-
eninger med indretning af udearealer:

− Jeg oplevede en boligforening, der 
havde lavet en forhave med et vildt 
engområde ud til vejen. Men efter et år 
blev der lagt rullegræs ud i stedet, for 
beboerne kunne ikke holde ud at se på 
engen, hvor blomsterne jo visner, og 
der hurtigt kommer til at se uplejet ud.

Forskellige billeder i hovedet
Derfor er det vigtigt, at en andelsbo-
ligforening inddrager andelshaverne 
tidligt i processen, hvis man går med 
tanker om at sætte gang i større grønne 
projekter, mener Friedemann Rüter:

− Det vigtigste er, at foreningen 
selv er med på idéen. Der kan være en 
meget blandet sammensætning blandt 
andelshaverne, og de kan have mange 
forskellige billeder i hovedet. Nogle 
finder ændringer nødvendige og gode, 
mens andre har udfordringer med, at 
alting skal forandres og se ud på en 
helt anden måde, end de er vant til.

Derfor bør man i foreningen forsøge at 
arbejde sig frem mod en fælles forståelse 
for, hvad projektet skal føre med sig. 

− Vil man have regnvandsbede, 
engarealer eller plantekasser? Det er 
vigtigt at finde en fællesnævner. Det 
kan man gøre ved fx at holde nogle 
indledende møder og workshops, hvor 
man også tager ud og ser på forskellige 
anlæg sammen. Det er ikke, fordi det 
nødvendigvis skal se ud som det, man 
er ude at se på, men det giver noget 
at snakke om, at man ser det fysisk. 
Hvad fungerer? Hvad fungerer ikke? 
Regnvandsbede kan se meget anderle-
des ud om vinteren, og så er det måske 
rart at have set sådan et i virkelighe-
den, så man ikke senere bliver skuffet, 

forklarer arkitekten, der blandt andet 
selv faciliterer sådanne processer 
gennem sit firma.

Få også overblik over driften
Samtidig bør man fra starten forsøge 
at få et klart overblik over målet, og 
hvordan det hele skal passes og plejes.

− Hvad koster det at vedligeholde et 
område? Og hvem skal gøre det? Skal det 
være andelshaverne selv eller en ekstern 
gartner? spørger Friedemann Rüter.

Driften og den langsigtede planlæg-
ning er nemlig også vigtig.

− Det er et stort arbejde fx at 
omlægge normal havejord til en eng 
med vilde blomster, som trives bedst i 
næringsfattig jord. Græsset skal stadig 
slås, og planteresterne skal køres væk 
– ellers er der for megen næring, og så 
er det, at tidslerne og brændenælderne 
kommer. Jeg har oplevet steder, hvor 
græsarealer er blevet omlagt til eng, 
og der skulle man fræse det hele op og 
starte forfra efter fem år. Så alt sådan 
noget skal tænkes ind i planlægnin-
gen, slår landskabsarkitekten fast. n

 tema

BLIV ÅRETS ANDELSBOLIGFORENING 2021

Deltag i konkurrencen om at blive kåret til årets 
andelsboligforening 2021, og vind et gavekort på 

5.000 kr. og et års gratis medlemskab af ABF.

I år sætter vi fokus på: 

Det aktive 
fællesskab

Bor du i en forening med 
aktive andelshavere, som 
løfter i flok efter bedste 
evne, så send os en mail, 
og fortæl om fælles-
skabet i jeres forening. 

Send en mail til abf@abf-rep.dk 
senest mandag den 22. 
november, og vær med i kampen 
om 5.000 kr. og et års gratis 
medlemskab af ABF.

Teksten kan fx indeholde:

· Beskrivelse af jeres fælles aktiviteter.
· Hvilken rolle spiller andelshavernes engagement for foreningen? 
· Hvordan sikrer I, at alle har mulighed for at deltage?
· Hvorfor skal jeres forening vinde?
· Eller skriv, hvad du synes er vigtigt for at vinde titlen.
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Asfalt og græs kan være praktisk, men kedeligt at se på. Derfor besluttede 
A/B Strandparken i Hobro at lave en helhedsplan, der skulle skabe flere 

grønne områder med større biodiversitet og en bedre udsigt. 

Ambitiøs helhedsplan 
skal give mere fællesskab

Hos A/B Strandparken i 
Hobro er udsigt til smukke 
Mariager Fjord ikke nok. 
Også tættere på forenin-

gens fire boligblokke har man haft 
et ønske om at forskønne udsigten 
og samtidig skabe mere variation og 
bedre biodiversitet.

− Vi har store områder, der enten 
har været dækket af asfalt eller græs, 
og det er jo egentlig ikke så pænt at 
kigge på. Da vi på et tidspunkt havde 
en grim hæk, der var blevet mislig-
holdt og skulle fjernes, var det, at vi 
begyndte at tale om, at området ikke 
var, som vi ønskede det. For hækken 
var jo egentlig ret grim, og måske 
skulle vi ikke bare plante en ny. 

Måske skulle vi overveje at få nogle 
træer og lignende til at skabe noget 
variation i vores udtryk, fortæller 
Villy Pedersen, der er formand i A/B 
Strandparken.

Det var tilbage i 2018, hvor forenin-
gen derfor besluttede at nedsætte en 
arbejdsgruppe med en repræsentant 
fra foreningens fire blokke. Arbejds-
gruppen fik til opgave, i samarbejde 
med en havearkitekt, at komme med 
et forslag til, hvordan man kunne 
forskønne og udvikle foreningens 
grønne områder.

Seks etaper gør finansiering nemmere
Resultatet af arbejdsgruppens arbejde 
blev, at den kunne fremlægge et for-

slag til en helhedsplan, som andelsha-
verne kunne kommentere, inden et en-
deligt forslag blev fremlagt og vedtaget 
på foreningens generalforsamling.

− Vi besluttede os for at lave en 
helhedsplan, der skulle deles op i seks 
etaper og løbe over flere år. På den 
måde kan vi gennemføre én etape ad 
gangen og sikre finansieringen af det 
år efter år, uden at vi i foreningen skal 
have alle pengene op af lommen på én 
gang, forklarer Villy Pedersen.

Dermed startede anlægget af de nye 
grønne arealer i 2019, og p.t. er fjerde 
etape i gang, inden man forventer at 
være helt færdige i 2023. Planlægnin-
gen af arbejdet står havearkitekten for 
i samråd med bestyrelsen, og største-

TEKST MIKKEL BÆKGAARD       FOTO KIRSTEN ADLER 

Villy Pedersen besigtiger sammen med Thyge Trads de nye grønne områder hos A/B Strandparken i Hobro. De grønne arealer skal 
være med til at skabe nærvær i foreningen.
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Gør bestyrelsesarbejdet lettere
ABF tilbyder i samarbejde med Waitly en løsning, 
der kan automatisere driften og vedligeholdelsen 
af ventelister, uanset om de er interne, eksterne, 
til garager eller andet. Med ventelistesystemet 
bliver en stor del af overdragelsesprocessen 
automatiseret, persondataforordningen (GDPR) 
overholdes, og der sikres transparens for alle. 

Foreninger, som normalt ikke har en venteliste, 
kan bruge systemet til at gøre sig synlige overfor 
potentielle nye andelshavere, da jeres forening 
kommer på Waitlys landkort.

NYT VENTELISTESYSTEM GENNEM ABF
Særligt for ABF-medlemmer
For ABF’s medlemmer er der intet opstartsgebyr. 
Waitlys system er derudover gratis at benytte 
for foreninger der i alt har under 20 opskrevne 
på ventelisten. For foreninger med mere end 20 
opskrivninger er der 50% rabat på det første år 
af abonnementet. 

Waitly vil hurtigt kunne gøres udgiftsneutralt 
for foreningen. Jeres løbende omkostninger vil 
variere ud fra jeres behov og antal ventelister. 
For at få den præcise pris, skal I kontakte Waitly 
på abf@waitly.dk.

Læs mere på 
www.abf-rep.dk > Medlemskab > Ventelistesystem

Læs mere på 
www.abf-rep.dk > Medlemskab > Ventelistesystem

Gør bestyrelsesarbejdet lettere
ABF tilbyder i samarbejde med Waitly en løsning,
der kan automatisere driften og vedligeholdelsen
af ventelister, uanset om de er interne, eksterne,
til garager eller andet. Med ventelistesystemet
bliver en stor del af overdragelsesprocessen
automatiseret, persondataforordningen (GDPR)
overholdes, og der sikres transparens for alle.

Foreninger, som normalt ikke har en venteliste,
kan bruge systemet til at gøre sig synlige over for
potentielle nye andelshavere, da jeres forening
kommer på Waitlys landkort.

NYT VENTELISTESYSTEM GENNEM ABF
Særligt for ABF-medlemmer
For ABF’s medlemmer er der intet opstartsgebyr.
Waitlys system er derudover gratis at benytte
for foreninger, der i alt har færre end 20 opskrevne
på ventelisten. For foreninger med flere end 20
opskrivninger er der 50 % rabat på det første år
af abonnementet.

Waitly vil hurtigt kunne gøres udgiftsneutralt
for foreningen. Jeres løbende omkostninger vil
variere ud fra jeres behov og antal ventelister.
For at få den præcise pris skal I kontakte Waitly
på abf@waitly.dk.

Gør bestyrelsesarbejdet lettere
ABF tilbyder i samarbejde med Waitly en løsning, 
der kan automatisere driften og vedligeholdelsen 
af ventelister, uanset om de er interne, eksterne, 
til garager eller andet. Med ventelistesystemet 
bliver en stor del af overdragelsesprocessen 
automatiseret, persondataforordningen (GDPR) 
overholdes, og der sikres transparens for alle. 

Foreninger, som normalt ikke har en venteliste, 
kan bruge systemet til at gøre sig synlige overfor 
potentielle nye andelshavere, da jeres forening 
kommer på Waitlys landkort.

NYT VENTELISTESYSTEM GENNEM ABF
Særligt for ABF-medlemmer
For ABF’s medlemmer er der intet opstartsgebyr. 
Waitlys system er derudover gratis at benytte 
for foreninger der i alt har under 20 opskrevne 
på ventelisten. For foreninger med mere end 20 
opskrivninger er der 50% rabat på det første år 
af abonnementet. 

Waitly vil hurtigt kunne gøres udgiftsneutralt 
for foreningen. Jeres løbende omkostninger vil 
variere ud fra jeres behov og antal ventelister. 
For at få den præcise pris, skal I kontakte Waitly 
på abf@waitly.dk.

Læs mere på 
www.abf-rep.dk > Medlemskab > Ventelistesystem

Læs mere på 
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der kan automatisere driften og vedligeholdelsen 
af ventelister, uanset om de er interne, eksterne, 
til garager eller andet. Med ventelistesystemet 
bliver en stor del af overdragelsesprocessen 
automatiseret, persondataforordningen (GDPR) 
overholdes, og der sikres transparens for alle. 
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på ventelisten. For foreninger med mere end 20 
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af abonnementet. 
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for foreningen. Jeres løbende omkostninger vil 
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Hos andelsboligforeningen i Hobro 
har man blandt andet plantet en 
række træer og anlagt et engom-
råde, der kun skal slås én gang om 
året. Man har også plantet bærbu-
ske og omdannet græsarealer til 
områder med større biodiversitet 
og et nyt bunddække. En havearki-
tekt har stået for projektet, og det 
konkrete arbejde, herunder jord-
forbedring, bliver udført af en lokal 
anlægsgartner, hvis det ikke kan 
nås på foreningens arbejdsdage.

Initiativer hos 
A/B Strandparken

delen af anlægsarbejdet tager en lokal 
anlægsgartner sig af. Det er nemlig 
vigtigt med professionelt arbejde i 
en forening som A/B Strandparken, 
forklarer formanden:

− Vi er en forening, der især består 
af ældre andelshavere, så der er ikke 
så mange kræfter til at gøre arbejdet 
selv. Vi har dog et par arbejdsdage 
hvert år, hvor vi laver lidt. Og det, vi 
så ikke når der, det har vi så vores 
gartner til.

Vigtigt med ejerskab
Selvom andelshaverne ikke selv har 
haft mange fingre nede i mulden, 
er det dog vigtigt for formanden og 
resten af bestyrelsen, at de enkelte 
andelshavere føler ejerskab over pro-
jektet. Derfor har man løbende ind-
draget andelshaverne og sørget for, at 
der var en god dialog, inden projektet 
blev sat i gang. 

− Processen har betydet, at vi 
virkelig står sammen om det i forenin-
gen, hvor der er en positiv stemning 
omkring det. Og det har haft en god 
effekt på foreningen som helhed, 
hvor vi oplever, at folk tager ansvar 
og ejerskab. De oplever det ikke som 
noget, som bestyrelsen bare har stået 
for. Det er virkelig positivt, siger Villy 
Pedersen.

Og andelshaverne har da også taget 
de nye grønne arealer til sig – også 
selvom projektet endnu ikke er afslut-
tet.

− Jeg kan se, at mange lige går en 
ekstra tur rundt i området, når de skal 
ned i byen, så området bliver brugt. 
Men endnu har vi ikke fået indrettet 
fællesområder med borde og bænke 
udendørs. Det kommer i de kommen-
de faser, hvor vi blandt andet skal 
have gravet ud i bakken til et område 
med borde og bænke. Og så håber vi, 

at der bliver endnu mere fællesskab 
omkring vores grønne områder, slutter 
formanden. n
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Hvordan skaber man mere 
liv og ejerskab for det fæl-
les gårdareal i en andels-
boligforening i en klassisk 

boligkarré på Frederiksberg? En vej 
kan være at lade andelshaverne selv 
plante en masse spiselige planter, 
som giver glæde og fællesskab året 
rundt, og som de i fællesskab har an-
svaret for at passe, spise og udnytte 
på bedste vis.

Sådan har tanken været hos A/B 
Ro-Aks, hvor man i bestyrelsen 

begyndte at diskutere, hvordan man 
kunne få fællesarealerne til at blive 
brugt mere.

− Vi ville gerne, at beboerne i 
foreningen skulle indtage fællesom-
råderne noget mere. Derfor satte vi 
gang i en række tiltag, der alle skulle 
gøre det nemmere og mere attraktivt 
at bruge gården. Vi skiftede blandt 
andet nøglesystemer i bagdørene, så 
de ganske enkelt blev lettere at åbne 
med én hånd, og vi satte glas i flere 
af dørene, så man nemmere kunne 

se gården. Og så talte vi om spiselige 
planter og om, at hvis folk selv var 
med til at plante og passe dem, så 
ville man blive involveret og tage 
ejerskab over området på en helt an-
den måde, siger bestyrelsesmedlem 
og tidligere formand Anders Ehlers 
fra A/B Ro-Aks.

Uden at sprænge budgettet
Således besluttede man på Frede-
riksberg sig for at plante en lang 
række spiselige planter i gården – og 

Hos A/B Ro-Aks på Frederiksberg har man plantet en lang række spiselige planter i 
foreningens gård. Det er sket udelukkende på fælles arbejdsdage og har skabt et nyt 

sammenhold i foreningen, samtidig med at gårdarealet bliver brugt mere.

Spiselige planter skaber 
fællesskab på Frederiksberg

Anders Ehlers har været en af drivkræfterne bag at baggården på Frederiksberg hos A/B Ro-Aks er fuld af spiselige planter - til glæ-
de for børn og voksne i andelsboligforeningen.

tema  
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det er sket uden at sprænge budget-
terne.

− Det har ikke været særligt dyrt. 
Over nogle år har vi været ude på 
arbejdsdagene og plante, vores udgift 
er måske et par tusinde kroner. Vi 
har købt nogle forskellige planter 
ind, som vi så har sat i gården, og de 
vokser jo og bliver til mere og mere. 
Vi har blandt andet plantet bærbuske 
med hindbær, solbær, ribs og stik-
kelsbær, ligesom vi hvert år sætter 
krydderurter. Vi har også sat nogle 
stedsegrønne brombær uden torne, 
der skaber ro, stabilitet og rumop-
deling og ikke fylder unødigt med 
visne blade på jorden om efteråret, 
forklarer Anders Ehlers, der oplever 
en stigende interesse for de ting, der 
vokser i gården.

− Vi har set en enorm vækst blandt 
børnene i foreningen, der interesserer 
sig for planterne. Tidligere var mange 

folk bange for, om gårdens planter 
var giftige, og om der fx var rotter, 
der havde rørt ved dem. Men meget af 
den fremmedhed har vi fået afmysti-
ficeret ved, at folk selv er med til at 
plante og passe dem. Det giver en helt 
anden nærhed, fortsætter han.

I gården var der, allerede før A/B 
Ro-Aks begyndte at sætte spiselige 
planter, en række æbletræer, som 
ingen rigtigt udnyttede. Men det har 
også ændret sig, fortæller Anders 
Ehlers:

− Før i tiden hang æblerne bare, 
eller de faldt ned og rådnede. Så blev 
de kørt væk af vores gårdmand. Men 
nu bliver de plukket og spist.

Et løbende projekt
For Anders Ehlers og resten af be-
styrelsen er det vigtigt, at tingene 
ikke skal gå for hurtigt. Det vigtigste 
er ikke det færdige resultat, men at 

arbejdet med de spiselige planter i 
gården er et løbende projekt.

− Vi har bestemt ikke lavet det 
hele i ét hug. Men vi flytter lidt på 
hver arbejdsdag. Så får vi nogle nye 
buske og lægger nogle nye løg, og 
over en række år – fx fire-fem år – 
så batter det noget. Og som sagt så 
handler det jo om at skabe et fælles 
ejerskab til vores gård. Og når vi 
kommer til efterårsarbejdsdagen, så 
bliver plantekrukker sat til vinterop-
bevaring, og krydderurterne bliver 
flyttet fra krukker til jorden, så der 
også er krydderurter om vinteren, 
nogle vokser endda frem igen til for-
året. Så bliver andelshaverne mindet 
om krydderurterne og lærer, at vi 
har alle de her ting i gården, som 
man bare kan bruge af, siger han. n
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Udstilling Ventelister
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Det politiske hjørne
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Hvor der engang primært 
var græsplæne og en hæk, 
vokser der nu ved A/B 
Slettehøjen i Gelsted vilde 

blomster, krydderurter i plantekasser, 
brombær og sommerfuglebuske. Her 
har foreningen nemlig kastet sig over 
at lave en del af deres fælles havean-
læg vild med vilje og har derfor sat 
en lang række blomster og buske, der 
giver mere liv til de insekter, der ellers 
har hårde tider i disse år.

− Vi talte om, at vi kan huske den-
gang, hvor man brugte virkelig meget 
sprinkler, når man kørte en tur i sin 
bil om sommeren. Her var ruden helt 
fyldt med insekter. Men sådan er det 
ikke i dag, fordi der er gået et eller 
andet galt. Og her talte vi om, hvor-
dan vi kan gøre en lille forskel på 
det område, som vi har kontrol over.

Sådan lyder det fra Neel Ploug 
Olsen, der er formand for A/B Slet-
tehøjen i Gelsted ved Næstved. Her 

har foreningen nemlig kastet sig over 
den moderne trend med at lave en 
vild med vilje-have, hvor der er mere 
plads til vilde blomster, insekter og 
større biodiversitet. Dermed håber 
foreningen på at gøre i hvert fald en 
lille forskel og samtidig bringe glæde 
hos andelshaverne, der får en mere 
farverig og varieret have at se på.

En del af landets grønneste kommune
Idéen med at omlægge haven til en 

TEKST MIKKEL BÆKGAARD       FOTO JACOB NIELSEN

A/B Slettehøjen er vilde med vilje – 
til glæde for børn og voksne
En opfordring til mere vild natur i Næstved Kommune fik andelsboligforeningen 

til at omlægge fællesarealer til at være mere insektvenlige – blandt andet til 
glæde for de bier, der også er rykket ind.

tema  

Karina Bossen, Mie Bjerregaard og Morten Andersen fra A/B Slettehøjen nyder godt af de mange krydderurter, som er blevet sat op 
på andelsboligforeningens fællesområder. Det giver liv i foreningen.
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 tema

mere vild version kom dog ikke ud af 
det blå.

− Det kom sig af, at særligt ét 
byrådsmedlem i Næstved Kommu-
ne var aktiv på de sociale medier 
og gerne ville gøre Næstved til den 
grønneste kommune i Danmark. Og 
vi ville da gerne være med og ikke 
være helt så firkantede i vores have, 
som vi plejer at være. Så vi – et par 
stykker fra foreningen – gik i gang 
og lavede et forslag, som vi præsen-
terede for resten af foreningen, siger 
Neel Ploug Olsen.

Her handlede det blandt andet 
om at få overtalt de mere skeptiske 
stemmer i foreningen – stemmer, der 
måske ikke lige var med på, at haven 
godt må se mere vild og mindre vel-
plejet ud. Og så krævede det forenin-
gens accept af, at gartnerudgifterne 
faktisk ville stige, selvom haven kom 
til at se mere vild ud.

− Man skal ikke tro, at der er min-
dre arbejde, fordi man laver en vild 
med vilje-have. Der er meget arbejde 
i at sikre de helt rigtige forhold for 
blomster og planter – alle de smuk-
ke, sarte sommerblomster kræver en 
indsats, ligesom der fx skal fjernes 
snerler her i efteråret. Så det er ikke 
noget, man kommer sovende til, 
siger formanden.

Støtte fra kommunen og bistader i 
haven
Neel Ploug Olsen og hendes blom-
sterglade fæller fik dog projektet 
igennem i foreningen med et budget 
på ca. 70.000 kroner – hvilket dog 
også indebærer omlægning af nogle 
parkeringspladser. Og til det grønne 
projekt har A/B Slettehøjen tilmed 
fået kommunal støtte.

− Vi ansøgte kommunen om støtte 
og har været heldige at få et lille be-
løb på 3.500 kroner. Det er ikke det 
helt vilde, men det gør heller ikke så 
meget. Det vigtigste er, at kommunen 
viser, at de støtter op om vores pro-
jekt, siger Neel Ploug Olsen.

En anden samarbejdspartner, som 
andelsboligforeningen har fået sig, er 
den lokale biavlerforening. 

− En af andelshaverne kontaktede 

biavlerforeningen for at høre, om de 
havde lyst til at sætte bistader op. 
Det ville de gerne. Så kan biavlerne 
producere honning fra vores blom-
ster – honning, vi så kan få lov til at 
købe af dem, griner hun.

Og bierne er ikke kun til glæde for 
blomsterne og de honningsultne. De 
er også til glæde for andelshaverne, 
der har lært om, hvordan bistader 
fungerer.

− Da biavleren kom med den første 
kasse, så inviterede han alle ud for at 
høre, hvordan han gjorde. Børnene 
var også med, og så viste han fx, hvad 
der sker med tavlerne inde i bistader-
ne. Han var virkelig god til at forklare 
det, siger Neel Ploug Olsen, der samti-
dig slår fast, at selv de andelshavere, 
der måske var lidt nervøse ved bier 
i haven i starten, må erkende, at de 
ikke mærker meget til dem. n

En del af de grønne områder hos A/B Slettehøjen er lavet ’vild med vilje’. Det giver 
blomster og masser af biodiversitet - også selvom der stadig er masser af fællesarbej-
de i at holde området.
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annoncer  

Ring og bestil tid 

til et GRATIS 

hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde - Din garanti for tryghed, levering og kvalitet!

FØR

Der er stor 
økonomisk fordel 

i kun at skifte låger, 
skuffer mm. 

Ring og 
hør nærmere!

Danskerne opfatter grøn omstilling som en forudsætning for fremtidens vækst 
og velfærd, og bestyrelsen bør gå i gang med at omstille boligforeningen til at 
tænke/agere bæredygtigt i driften og udviklingen af ejendommen.

Skal vi være boligforeningens fremtidige samarbejdspartner vedrørende 
 driften, vedligeholdelsen og udviklingen af ejendommen,  
samt ved transformationen af jeres boligforening til en  
bæredygtig boligforening.

Kontakt os for et uforpligtende møde.

EJEN
D

O
M

S 
REN

O
V

ERIN
G Telefon 33 15 15 20

mail@trioarkitekter.dk
www.trioarkitekter.dk 

Trio Arkitekter ApS
Sankt Knuds Vej 36 st.
1903 Frederiksberg C

BYGGETEKNISK RÅDGIVNING

TAGRENOVERING FACADERENOVERING  TAGBOLIG BADEVÆRELSES RENOVERING  ALTAN  TAGTERRASSE  VINDUESUDSKIFTNING GÅRD
RENOVERING TRAPPERENOVERING  ELEVATOR ENERGI RENOVERING LAR VEDLIGEHOLDELSES PLAN BYFORNYELSE ANDELSBOLIGVURDERING 
 FUGT  OG SKIMMELSVAMP UDBEDRING ENERGI MÆRKNING FALD STAMMERENOVERING VAND OG VARME INSTALLATIONER GÅRDRENOVERING

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



AKTIVITETER
Se flere aktiviteter, og tilmeld dig via www.abf-rep.dk

Forbedringer og 
løsøre   
Pris: 220 kr. 

Underviser: Arkitekt Ole Dreyer

Sted: Dato: Tid: 
Vejle 15.11.21 17.00-20.00

SALG

Håndtér konflikten  
Pris: 220 kr. 

Underviser: Thomas Rée og Rasmus 
Grosell, Mastere i konfliktmægling

Sted: Dato: Tid: 
Online 12.11.21 15.00-17.30

LEDELSE (WEBINAR)

Driftsplaner  
Pris: Gratis 

Underviser: Økonomisk rådgiver 
og jurist fra ABF

Sted: Dato: Tid: 
Online 10.11.21 15.00-15.45

LEDELSE (WEBINAR)

Bestyrelsesarbejde   
Pris: 220 kr.

Underviser: Jurist fra ABF

Sted: Dato: Tid: 
Næstved 23.11.21 17.00-20.00

LEDELSE

It-kriminalitet   
Pris: Gratis

Underviser: Sønderjyllands Politi

Sted: Dato: Tid: 
Vejen 17.01.22 17.00-19.30

LEDELSE

El- og hybridbiler  
i foreningen   
Pris: Gratis

Underviser: Ekspertpanel

Sted: Dato: Tid: 
Herning  24.11.21  17.00-20.00
Randers  25.11.21  17.00-20.00
Fredericia  02.12.21  17.00-20.00
Ringsted  06.12.21 17.00-20.00

PARTNERSKABSMØDE

Overdragelse   
Pris: 220 kr. 

Underviser: Jurist fra ABF

Sted: Dato: Tid: 
Holbæk 30.11.21 17.00-20.00

SALG

Mangler i boligen   
Pris: Gratis

Underviser: Jurist fra ABF

Sted: Dato: Tid: 
Online 07.12.21 15.00-15.45

BYGGERI (WEBINAR)

Andelsboligdag   
Pris: Gratis

Underviser: Ekspertpanel

Sted: Dato: Tid: 
København 22.01.22 12.00-17.00

BYGGERI

Fremleje   
Pris: Gratis

Underviser: Jurist fra ABF

Sted: Dato: Tid: 
Online 16.11.21 16.00-16.30

LEDELSE (WEBINAR)

Dialogmøde   
Pris: Gratis

Underviser: Kredsrepræsentant

Sted: Dato: Tid: 
Kolding 09.11.21 17.00-20.00
Allinge  15.11.21  15.30-17.30
Rødekro 23.11.21 17.00-20.00
Hasle  22.11.21  15.30-17.30
Rønne  29.11.21  15.30-17.30

LEDELSE

Nyeste viden på  
andelsboligområdet   
Pris: Gratis

Underviser: Jurist fra ABF

Sted: Dato: Tid: 
Online 01.12.21 17.00-17.30

LEDELSE (WEBINAR)

Bestyrelsesansvar   
Pris: 220 kr.

Underviser: Advokat Flemming Dahl

Sted: Dato: Tid: 
Aarhus 18.11.21 17-00-20.00

LEDELSE
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FYSISKE AKTIVITETER



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.

Vil I have opdateret værdien af 
jeres andelsboligejendom?
Hvis I tidligere har anvendt den offentlige vurdering af jeres ejendom til jeres 
regnskab og til værdifastsættelse af jeres andelslejligheder ved salg, så skal I 
være opmærksomme på at den seneste offentlige vurdering er fra 2012, og  
den derfor ikke længere afspejler jeres ejendoms aktuelle værdi. 

 I stedet for at benytte den gamle offentlige vurdering eller købsprisen, kan I 
alternativt få en valuarvurdering, der afspejler den nuværende markedsværdi 
på jeres ejendom.  

Ring til os for en uforpligtende samtale og hør nærmere om 
valuarvurderinger. 
Som Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed med lokal markedsindsigt i 
form af vores mange afdelinger på tværs af hele landet, og med mere end 40 års 
erfaring med valuarvurderinger, er vi godt rustet til at hjælpe jer. Kontakt os 

for en uforpligtende 
samtale om værdien 
af jeres ejendom

Tlf.: 5858 8566
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Poul Erik Jørgensen, formand for 
Andelsboligforeningen Falkoner Allé 
45/ Roarsvej 1, læste i andelsbo-
ligbladet om firmaet Drytech, som 
havde en løsning på fugtproblemer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALVORLIGT FUGTPROBLEM 
KLARET HELT UDEN HOKUS-POKUS

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

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

ANNONCE

FØR

EFTER
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DØGNVAGT
AUTORISERETROTTESPÆRREMONTØR

DØGNVAGT

Kloakarbejde 
Som autoriseret kloakmester udfører 
vi alt indenfor kloakarbejde:
- Udskiftning af brønde
- Reparation af kloakledninger
- Omfangsdræn
- Regnvandssikring / Højvandslukker

Spørg os om kloak  
og klimaløsninger

Kranbil
Vi hjælper med levering af jord og 
grus, bortkørsel af jord, bygge- og 
haveaffald.

Rottesikring 
Med millioner af rotter i byen, sikrer 
vi jeres kloaksystem med rottespær-
rer, så rotterne ikke kan trænge ind 
i boligerne. Vi er autoriseret rotte-
spærremontør.

Døgnvagt 
Vi står klar til at rykke ud på alle akut-
te opgaver 24/7 – 365 om året. Ring 
på vores akut-nummer 32 15 29 29, 
så er vi på vej.

Serviceaftaler 
Undgå uforudsete problemer. Med en 
serviceaftale vedligeholder vi jeres 
kloaksystem. Vi kommer fast efter 
aftale. En serviceaftale kan dække:
- Sugning samt spuling af sandfangs-

brønde, vejbrønde og pumpebrønde
- Rensning af faldstammer
- Service af højvandslukker og rotte-

spærrer

Kloakservice 
Vi udfører alt indenfor kloakservice og 
slamsugning:
- Rensning af stoppet afløb
- Rensning af faldstammer
- Sugning samt spuling af brønde
- Sugning af brønde i P-kældre
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Døgnvagt 
Vi står klar til at rykke ud på alle akut-
te opgaver 24/7 – 365 om året. Ring 
på vores akut-nummer 32 15 29 29, 
så er vi på vej.

Serviceaftaler 
Undgå uforudsete problemer. Med en 
serviceaftale vedligeholder vi jeres 
kloaksystem. Vi kommer fast efter 
aftale. En serviceaftale kan dække:
- Sugning samt spuling af sandfangs-

brønde, vejbrønde og pumpebrønde
- Rensning af faldstammer
- Service af højvandslukker og rotte-

spærrer

Kloakservice 
Vi udfører alt indenfor kloakservice og 
slamsugning:
- Rensning af stoppet afløb
- Rensning af faldstammer
- Sugning samt spuling af brønde
- Sugning af brønde i P-kældre
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Klima og tryghed
Sikre lejlighedsdøre med respekt 
for ejendom, brugere - og det 
originale udtryk ...

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



Slip for ansvaret og få tryghed i hele processen med  
vedligeholdelse, renovering og udvikling af jeres ejendom.

Solide og gennemprøvede løsninger er grundlaget for, at 
I kommer sikkert i mål med et resultat af høj kvalitet til 
aftalt tid og budget.  

Få hjælp i jeres forening eller som ejendomsejer til bl.a.:

  Bygningsrenovering
  Vedligeholdelsesplan
  Energioptimering
  VVS installationer
  Altaner – nye og renoveringer
  Skybrudssikring

Nærværende og trygt samarbejde om 
renovering og udvikling af jeres ejendom 

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

Vi udviklede MobilePay.
Nu gør vi ejendomsadministration 

lige så smart.
Administration af jeres andelsboligforening behøver ikke 

at handle om bilag, bøvl og besvær. Hvorfor ikke gøre det 

nemt og sjovt at være bestyrelse? Det er ideen bag en helt 

ny tilgang til ejendomsadministration – udviklet af 

DABEA til travle bestyrelser.

6 mdr. gratis
Få de første 6 måneder gratis og 

uden binding.

Kompetent rådgivning
Vores specialister giver svar inden

for 24 timer.

Overblik
Enkel og brugervenlig platform med

alt samlet ét sted.

Tlf. 21 86 68 44 www.dabea.dk/abf kontakt@dabea.dk

DABEA



KOM TIL DANMARKS FØRSTE MESSE FOR ANDELS- OG EJERBOLIGFORENINGER 
SAMT ALMENE BOLIGFORENINGER

TILMELD DIG PÅ

WWW.BFDAG.DK
GRATIS ENTRE!

 HOVEDTEMAER FOR MESSEN:               BÆREDYGTIGHED                 DEN GODE BOLIGFORENING               FLERE M2 TIL BOLIGFORENINGEN

Arrangeres i samarbejde med:

Nye altaner, nye vinduer, ny rådgiver eller bare en masse ny inspiration? 
Her får du og bestyrelsen inspiration til opgaverne nu og her og i årene frem. Mød 80 leverandører, rådgivere og inspirerende fagfolk under samme tag. 
Og få den seneste viden med hjem fra mere end 30 inspirerende talere på vores Hovedscene og Torvescene. Hele Danmarks Peter Mygind styrer dagen. Mød 
også de andre bestyrelser i vores Netværkslounge.

Foto: Københavns Kommune/Troels Heien Peter Mygind, Konferencier

Oplæg: Bygget til Københavnerliv,  
Stadsarkitekt Camilla van Deurs
København står overfor nogle udfordringer. Befolkningstallet  
stiger, og vi bliver flere og flere, der skal have glæde af byen. 
Hør oplægget, og bliv klogere på nye boligformer, der kan 
fremme diversiteten og den arkitektoniske kvalitet i Køben-
havn.

GØR DIN BOLIGFORENING 
FREMTIDSKLAR

LØRDAG DEN 26. FEBRUAR FRA 9-19 I FORUM KØBENHAVN
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Kirsten Christensen nyder en svømmetur i poolen, der også er for kuldskære personer. Vandtemperaturen er 26 grader.

– Når vi viser interesserede 
rundt, taber de fleste af dem 
kæben, når vi kommer frem 
til vores pool-område, siger 

formand for A/B Tjørnen Otto Veie.
Han nyder solen på terrassen ved 

fælleshuset med udsigt over Kalø Vig 
kun iført badebukser, for han er lige 
kommet op af poolen. Nogle af andels-

boligforeningens øvrige beboere sid-
der på rad og række ved siden af med 
frottéhåndklæder svøbt om sig og med 
sveddråber på de bare kropsdele. De 
har også nået en tur i saunaen. Atter 
andre sveder på cross-traineren, moti-
onscyklerne eller romaskinen, der står 
ved siden af den 10 x 4,5 meter store 
indendørs pool.

Huset er oprindeligt et husmands-
sted, bygget i 1920 og udvidet i 
1970’erne af den tømmerhandler, der 
dengang boede på stedet. Han føjede 
poolen til boligen omkring 1975.

Senere igen overtog Jes Retbøll fa-
milieboligen.

– Jes syntes, at huset og dets 
omgivelser skulle komme flere til 

FÆLLESSKAB 
OMKRING POOLENOMKRING POOLEN 

Egen pool, fitnessmaskiner, kæmpe fælleshus og stort udendørsareal 
– men det vigtigste er fællesskabet i A/B Tjørnen i Skødstrup.

TEKST JAKOB KEHLET      FOTO KIRSTEN ADLER
andelsliv  
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 andelsliv

• Seniorandelsboligforening 
for personer over 50 og uden 
hjemmeboende børn.

• Etableret 2002.

• 34 beboere fordelt på 21 
andele.

• Boligerne er på 90, 100 eller 
110 kvadratmeter i skagens-
stil (røde mursten).

• Blandt fællesaktiviteterne 
er læsekreds, fællesspisning, 
sy- og strikkeklub, pilates, 
finere madlavning for mænd, 
udflugter, kunstkreds og 
musikarrangementer.

• Pris pr. andel: Cirka en milli-
on kroner.

• Boligafgift: 6.500-7.000 
kroner afhængigt af bolig-
størrelse.

A/B Tjørnen

gode, så han overtalte kommunen til 
at give tilladelse til opførelsen af en 
seniorandelsboligforening med 21 
boliger på grunden, siger Otto Veie, 
der overtog posten som formand 
for andelsboligforeningen sidste år 
efter Jes Retbøll, der måtte flytte på 
plejehjem.

De imponerende faciliteter skal 
imidlertid ikke være det, der i sig 
selv trækker nye andelshavere til A/B 
Tjørnen.

– Det vigtigste er, at man er inte-
resseret i at indgå i vores fællesskab, 
konstaterer flere af andelshaverne på 
terrassen – næsten med én stemme. 
Og fællesskabet er i høj kurs i A/B 
Tjørnen.

Af andelsboligforeningens 34 beboe-
re dukker i gennemsnit henimod 30 op, 
når der er fællesspisning hver 14. dag.

– Hvis nogle ikke kommer, er det, 
fordi de har andre aftaler, siger Otto 
Veie.

Et andet billede på den høje værdi 
af fællesskabet i andelsboligforenin-
gen kan aflæses i trofastheden. Ni 
andelshavere har boet i andelsbolig-
foreningen siden indvielsen i 2002. 
Derfor har gennemsnitsalderen efter-
hånden sneget sig op på 72,9 år. 

Interesseliste
A/B Tjørnen er den eneste senioran-
delsboligforening i Skødstrup, og den 
veludstyrede forening har et godt ry i 
området.

– Vi oplever stor interesse for at 
flytte ind, og vi har ikke en egentlig 
venteliste, men i stedet en interesseli-
ste, forklarer Otto Veie.

Interesserede kan komme på rund-
visning og få en snak med andels- 
haverne. Hvis begge parter mener, 
de kan blive et godt match, kommer 
de interesserede på interesselisten, 
men det er ikke ensbetydende med, 
at dem, der har stået længst på listen, 
bliver valgt først. Andre kriterier 
spiller ind.

– Vi er nødt til at tage hensyn til 
den høje gennemsnitsalder, så lige i 
øjeblikket tager vi ikke nye andelsha-
vere over 65 ind. Vi vil gerne have, at 
så mange som muligt er mobile, så det 

ikke er et fåtal, der kan deltage i vores 
mange aktiviteter, siger Otto Veie.

Det koster
Rum og remedier bliver brugt hver 
dag, og det samme gælder poolen – 
selv da coronaen var på sit højeste.

– Det betød, at kun en husstand ad 
gangen kunne benytte poolen, forkla-
rer Otto Veie.

De mange faciliteter er ikke gratis. 
Med poolen følger udgifter til strøm 
til affugter og fjernvarme til opvarm-
ning af vandet til de foretrukne 26 
grader, og selvom andelsboligforenin-
gen netop har fået solceller på taget, 
kan det ikke dække omkostningerne. 
A/B Tjørnen har også udgifter til en 
anlægsgartner, der slår græs og ordner 
bede på alle fællesarealer.

– En andel koster i omegnen af en 
million kroner, og den månedlige 
boligafgift er på mellem 6.500 og 7.000 
kroner alt efter størrelse. Af det beløb 
går cirka 2.500 til fællesfaciliteter, så 
derfor ligger vi nok i den dyre ende 
sammenlignet med andre seniorbolig-
foreninger, men det skal man priorite-
re at bruge penge på, hvis man vil bo 
her, siger Otto Veie. n

1   Børge Heiselbach er pensioneret redder 
og frømand.  Han sørger for, at poolens 
teknik fungerer og dykker gerne ned på 
bunden, når der skal udføres undervands-
reparationer.

2   Først pool, så sauna og derefter 
afkøling på terrassen med udsigt over 
Kalø Vig. Dorte Bolund og Hans-Georg 
Christensen nyder solskinnet.

3  Fælleshuset rummer rigelig plads til, 
at bofællesskabets kvinder kan samles 
og dyrke pilates hver tirsdag og torsdag i 
opholdssstuen.

4  Gennemsnitsalderen er 72,9 år, men de 
fleste andelshavere holder sig i god fysisk 
form med motionsredskaber som romaski-
ne, crosstrainer og kondicykel. Her er det 
Hans-Georg Christensen og Naja Porsild, 
der sveder.

1

3
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annoncer  

• 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

Vesterbrogade  124B , 1620 Kbh V 
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

Vi rådgiver og hjælper andelsforeninger
med drift og vedligehold, renovering og

forbedringer.
Planlægning, langsigtet budgettering og

sikker gennemførelse af projekter.

Ring eller skriv - vi tager gerne et møde
for at se om vi kan hjælpe jeres forening.

Sankt Hans Gade 24E, St.    2200 Kbh. N
t: 3538 1165   m: ll@larsens-tegnestue.dk

www.larsens-tegnestue.dk
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Bestyrelsesansvarsforsik-
ring eller den kombinere-
de bestyrelses-
ansvars- og besvigel-
sesforsikring beskytter 
andelshavere, som 
sidder i foreningens 
bestyrelse mod at skulle 
dække eventuelle tab 
personligt.

Forsikringer 
gennem ABF

Læs mere på:
ABF-REP.DK > MEDLEMSKAB > 
FORSIKRINGER

NB.  Priser genforhandles  
 årligt.
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TEKST KARIN MONRAD FISCHER

Hvordan er det lige med...

inhabilitet ?

30www.abf-rep.dk

Et bestyrelses-
medlem kan være 
inhabil i en sag. Her 
er det en fordel på 
forhånd at have 
klare regler for 
håndteringen.

Hvornår er et bestyrelsesmedlem inhabilt?  
Som bestyrelsesmedlem i en andelsboligforening skal man varetage foreningens interesser 
objektivt og loyalt i en given sag. Hvis man har en personlig interesse i en sag, er man inha-
bil i behandlingen. Det er det inhabile medlems ansvar at informere de andre bestyrelses-
medlemmer om den personlige interesse. Andre bestyrelsesmedlemmer må gerne drøfte 
inhabilitet hos et medlem.

Hvordan skal bestyrelsen håndtere et inhabilt bestyrelsesmedlem?  
Bestyrelsens forretningsorden bør indeholde regler for inhabilitet. Der kan være forskel-
lige måder at håndtere sagen på. Det inhabile medlem skal forlade mødet under drøftelse 
og behandling af sagen. Herudover kan man i bestyrelsens forretningsorden vedtage, at en 
suppleant skal indtræde i stedet for det inhabile bestyrelsesmedlem i behandlingen af den 
pågældende sag. Bestyrelsen kan også vedtage, at det blot er den ikke-inhabile bestyrelse, som 
behandler sagen. Det vigtigste er, at man har taget stilling til processen i en forretningsorden.

I hvilke sager ses der ofte inhabilitet? 
Sagerne er mangeartede. Et bestyrelsesmedlem kan fx være part i en klagesag, som skal 
behandles som en sag på et bestyrelsesmøde. Der kan fx også være i forbindelse med skade 
på medlemmets bolig, ved ansøgning om ombygning i et boligen eller manglende vedlige-
holdelse.

Kan bestyrelsesmedlem eller andelshaver være inhabile på  
en generalforsamling? 
Nej. På en generalforsamling og ved afstemning om forslag på generalforsamlingen er alle 
deltagerne berettiget til at føre ordet og stemme.

Inhabilitet ved kontakt til ABF’s medlemsrådgivning? 
ABF’s medlemsrådgivning oplever indimellem at blive kontaktet af et bestyrelsesmedlem, 
som ønsker rådgivning i en sag, som de har personlig interesse i. Disse henvendelser bliver 
afvist, fordi ABF ikke rådgiver i sager, som kan skabe interessekonflikter i bestyrelsen. Her 
er det en god idé at få et andet bestyrelsesmedlem til at kontakte ABF. n

Jacob Vilhelmsen
JURIST 

Anne Kristensen 
JURIDISK CHEF

Maleha Qureshi Ansari 
JURIST

Karin Monrad Fischer
JURIST

Jakob Holm Hansen
JURIST

Karina Egholm 
ØKONOMISK RÅDGIVER

 spørg eksperten

30     ABFnyt 4 - 2021

Download en forretningsorden på:
WWW.ABF-REP.DK > STANDARDDOKUMENTER (KRÆVER LOGIN)



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

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

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

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
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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

AL HENVENDELSE: ABF, VESTER FARIMAGSGADE 1, 8. SAL., 1606 KØBENHAVN V ÆNDRINGER VEDRØRENDE MODTAGER: RING TIL ABF PÅ TLF.: 33 86  28 30 ABF@ABF-REP.DK


