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MEDLEMSBLAD FOR ANDELSBOLIGFORENINGERNES FÆLLESREPRÆSENTATION

Hans Erik Lund
LANDSFORMAND

Du sidder nu med et ABFnyt, som tager 
nogle af tidens aktuelle diskussioner op. 
Diskussioner, der er relevante for dig som 
andelshaver.

Vi befinder os nemlig i en tid, hvor 
mange af emnerne på det politiske tapet 
vedrører os andelshavere og påvirker 
vilkårene for andelsboligforeninger. 

Det gælder fx diskussionen om, hvor-
vidt andelsboligforeninger skal kunne 
laves om til ejerboliger, diskussionen 
om hvorvidt man skal kunne fjerne 
maksimalprisbestemmelsen samt dis-
kussionen om tilbudspligten, der sikrer 
lejere mulighed for at stifte en andels-
boligforening, når ejendommen, de bor 
i, sættes til salg.

Men det gælder også de mere nære 
diskussioner ude i de enkelte foreninger 
om, hvordan vi bliver bedre til at tage 
vare på fællesskabet, vi er en del af og 
bryster os af. I dette nummer af ABFnyt 
kigger vi derfor nærmere på, hvordan 
man kan blive bedre til at pleje fælles-
skaber – både de grønne fællesskaber og 
de mere praktiske fællesskaber. 

Hvordan bliver vi bedre til at dele 

med hinanden, og hvordan udnytter vi 
fx de grønne arealer omkring os eller 
baggården til at danne rammen om 
det fællesskab, vi er en del af. Hvad 
enten det gælder at finde komposte-
ringsløsninger i foreningen, at udnytte 
ejendommen til at lave grønne bede i 
fællesskab eller at købe en fælles bil 
i foreningen og på den måde spare på 
ressourcerne. Og hvordan finder vi nye 
løsninger i foreningen, der tager højde 
for fremtidens digitale udfordringer.

Det er vigtigt, at vi husker hinanden 
på, hvad denne tredje boligform kan. 
Det ser jeg frem til mange drøftelser 
af, når vi mødes den 5. november til 
Fremtidens Andelsbolig 2016 i Øksne-
hallen. n

Det er vigtigt, at vi 
husker hinanden på, 
hvad denne tredje 
boligform kan.
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DEAS administrerer og servicerer ejer- og andelsboligfor-
eninger og kan varetage alle typer opgaver i forbindelse 
med ejendommene. Fra opkrævninger og bogføring til 
rådgivning om renoveringer eller juridiske spørgsmål.

København  ●  Aarhus  ●  Aalborg
Tlf.: 7030 2020  ●  e-mail: info@deas.dk  ●  www.deas.dk

MØD VORES EKSPERTER PÅ MESSEN  
’FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2016’  VED STAND 67 

Kl. 10 - 12: Vores byggetekniske rådgivere giver 
indblik i, hvordan I holder udgifter til drift og vedlige-
holdelse nede.

Kl. 13 - 15: Vores energieksperter giver gode råd til, 
hvordan I mindsker foreningens energiforbrug med 
enkle greb.

FÅ OVERBLIK OG EFFEKTIV STYRING I BESTYRELSEN

KL. 12.45-13.15: Hør vores indlæg i mødelokale 3.

B R U G E R  I  F O R  M E G E T  T I D 
P Å  B E S T Y R E L S E S A R B E J D E T ?

TAG TESTEN PÅ VORES STAND –  
VIND FORENINGSTJEK OG GAVEKORT
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Du slipper for snavs, ventetider og parfumeret vaskemiddel. Det digitale 
vaskeri er populært blandt andelshaverne i A/B Vejlandsgården i København.

De tre store vaskemaskiner 
er skinnende rene, selv-
om viceværten sjældent 
svinger kludene. I A/B 

Vejlandsgårdens digitale vaskerum 
bliver sæben hældt i automatisk, og 
det er noget, der glæder både unge og 
ældre beboere:

– Vores gamle vaskemaskiner var 
altid fyldt med store sæbeklumper 
i bakkerne, og de kom fra mange 
forskellige slags sæbe. En del andel-
shavere puttede meget mere sæbe i 
bakken, end der var behov for, og det 

var irriterende, siger Winnie Kaas, der 
er 71 år gammel og har boet i bebyg-
gelsen siden slutningen af firserne.

Parfumefrit vaskeri er for alle
Vaskemidlet i de nye maskiner er 
uden parfume, og det er en fordel for 
beboere, der døjer med allergi. Selvom 
det er muligt at fravælge den auto-
matiske sæbe, foretrækker de fleste 
beboere at lade plastikdunkene bliver 
hjemme i lejligheden:

– Før vi fik de nye maskiner, hav-
de vi nogle beboere, der ikke kunne 

tåle naboernes sæbe og skyllemiddel. 
Det er også meget nemmere nu, hvor 
vi slipper for at slæbe sæben frem og 
tilbage, mener Winnie Kaas, der de-
ler vasketjansen med sin mand. Hun 
sætter vaskene over, og han hænger 
tøjet op bagefter. Det er bedst på den 
måde, for hun har stadig gener efter 
et brækket ben.

Effektiv tørretumbler kører på gas
Selvom det lyder som en leg, er et digi-
talt vaskeri en større investering. For-
eningens nye vaskeri kostede 150.000 

TEKST KATRINE NADIA JØRGENSEN     FOTO JACOB NIELSEN
inspiration  

Næste vask 
er kun et klik væk

For Christel Bouer er det digitale vaskeri en lettelse i en travl hverdag.
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71-årige Winnie Kaas er glad for det digitale vaskeri, som ikke er svært at bruge.

 inspiration

kroner inklusiv montering. Af samme 
årsag blev investeringen besluttet på 
en generalforsamling for to år siden, 
hvor der også var flertal for at købe en 
gas-tørretumbler:

– Gas-tørretumbleren er billig-
ere end en elektrisk og den tørrer 
tøjet hurtigere, siger vicevært Jimmi 
Brouer. Og ifølge firmaet Nortec, 
der har leveret maskinerne, bliver 
tørretumbleren fire gange så billig, 
når du skifter elforsyningen ud med 
gas. Foreningen kan derfor spare 
op til 10.000 kroner årligt ifølge 
beregninger fra Hovedstadsområdets 
Forsyningsselskab HOFOR.

Til gengæld er en maskinvask 
steget fra 10 til 17 kroner. Men det 
rører ikke Winnie Kaas, for hun slip-
per for at punge ud for eget vaskem-
iddel, og så kan hun få plads til flere 
klude end i de små slidte maskiner, 
som foreningen har skilt sig af med.

Pengeløst vaskeri stopper tyvene
Når vaskeriet er digitalt, slipper bebo-
erne for at have penge på lommen. De 

skal i stedet køre en lille plastikmønt 
henover en skærm for at få adgang til 
maskinerne. Og foreningens vicevært 
undgår de ugentlige ture i banken:

– Før vi fik det nye vaskeri, skulle 
jeg køre langt for at få vekslet bebo-
ernes penge, og så slipper vi også for 
alle tyvene, siger Jimmi Brouer og fork-
larer, at det gamle vaskeri var udsat for 
indbrud flere gange. Tyvene smadrede 
både døre og maskiner for at få adgang 
til mønterne, og sidste gang kostede 
det mere end 10.000 kroner at dække 
omkostningerne efter tyveriet. Nu står 
der ”Pengeløst vaskeri” på døren, og 
tyvene går forgæves.

Alder ingen hindring 
Beboerne kan løbende følge deres 
forbrug og reservere vasketider over 
telefonen eller en tablet. Og det kan 
selv en 71-årig finde ud af, slår Winnie 
Kaas fast:

– Selvom vi ikke er edb-nørder, syn-
es jeg, det er ret nemt. Jeg er vant til at 
læse avisen på telefonen hver dag, og så 
fik vi alle en grundig introduktion, da 

vi fik maskinerne, siger hun. En nabo, 
32-årige Christel Brouer, samtykker:

– Når jeg er ude at rejse og sidder 
med en dejlig drink i den ene hånd, 
kan jeg lige booke en tid. Jeg har altid 
masser af vasketøj, når jeg lander i 
lufthavnen, forklarer hun. 

Selvom hun har egen vaskemaskine 
i lejligheden, har de nye maskiner fået 
hende til at bruge det fælles vaskeri 
mere. De store maskiner gør det muligt 
at vaske alt sengetøj og håndklæder 
på én gang, og når hun sidder oppe i 
lejligheden, fortæller telefonen hende, 
hvornår hendes vask er færdig: 

– Nogle gange går jeg ud for at 
handle, mens vasken kører. Jeg holder 
altid øje med tiden på telefonen imens, 
slutter Christel Brouer. n

Mød Nortec og andre firmaer inden for 
VVS, hvidevarer, energi og forbrug 
på Fremtidens Andelsbolig 2016

Se program fra side 13

“NU HAR JEG RÅD TIL 
AT HOLDE FRI”

Abdallah Reda, 
andelshaver

I A/B St. Vigerslevgård gik andelshaverne på 
renteshopping for at få billigere andelsbolig-
lån. For Abdallah betød det et rentefald på 
mere end 5%. Vil du også spare penge på dit 

andelsboliglån, så kom forbi inspirationsdagen 
Fremtidens Andelsbolig. Her kan du blandt 
andet møde en række banker og få en gratis 
og uforpligtende snak om dit andelsboliglån.

Hovedsponsor Messepartnere

Bestil fribillet på www.fremtidens-andelsbolig.dk

København
5. november

2016

Gratis 
busser fra 

hele landet



Foreningsøkonomi 
med sund fornuft
Sidder du i bestyrelsen i en andelsboligforening, 
som kigger efter ny bank? Så er vi en god partner 
for både administrator og bestyrelse. Vi finder 
muligheder og holder alle parter ajour med  
aktuelle lånetyper, nye finansieringsformer og  
et løbende overblik. 

Læs mere om en personlig bank, der har fokus  
på andelsboliger på lsb.dk/abforening

Ring på 3378 2388 og få en snak med en af vores 
rådgivere med speciale i andelsboligforeningers 
økonomi.
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Mød os på STAND 71+72

  
Langebrogade 6J, 4. sal  ·  Tlf: 3257 8250  ·  info@bangbeen.dk ·  www.bangbeen.dk  

Eksperter i at udarbejde tilstandsrapporter 
og vedligeholdelsesplaner  
 

 
Vi har udarbejdet  

flere end 1000 
tilstandsrapporter og 

vedligeholdelsesplaner 
for andelsbolig- 

foreninger 

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

Bæredygtige
andelsboliglånBæredygtige
andelsboliglån



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    

Peter Maaløe er kunderådgiver og tilbudsansvarlig i E&P 
andels-ejer. Peter har beskæftiget sig med rådgivning og 
priser på renoveringsarbejder i en lang årrække. Peter er 
oprindeligt uddannet tømrer, og er praktisk og teknisk meget 
kompetent, når det handler om at finde de rigtige løsninger. 

Peter er typisk din første kontaktperson hos E&P andels-ejer. 

Ring eller mail til Peter for uforpligtende tilbud eller 
rådgivning indenfor tag, vinduer og facader: 
 
Mobil:   22 51 81 81
Mail:   pma@eogp.dk

E&P ANDELS-EJER
I ØJENHØJDE

Ole Hansens Vej 1
DK-4100 Ringsted

Telefon: 57 61 72 72
www.eogp.dk

annonce_183mmx65mm_1_ver01.0.indd   1 17/01/13   14.11

BARSLUND VVS
Din lokale AUT. VVS-installatør
Ring 44 97 17 42

Vi udfører: Vand, varme & sanitet 
og har gjort det siden 1966

E-mail: info@barslundvvs.dk
Hjemmeside: www.barslundvvs.dk
Åbningstid hverdage: 7.30-15.30 fredag 7.30-15.00
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En kompostbeholder kan lave dit madaffald om til muld. I A/B Hannholm sparer de både 
penge og gør noget godt for klimaet, når kaffegrums og kartoffelskræller ryger i komposten.

Fisken skal i skralde-
spanden sammen med 
den gamle støvsugerpose. 
Kaffegrumset ryger direkte 

i kompostspanden sammen med kage-
rester og kartoffelskræller. Der er ingen 
slinger i valsen, når Carl på tre år skal 
finde ud af, om familiens madaffald 
kan blive lavet om til kompost:

– Han lærte hurtigt, hvad der skal i 
hvilken spand. Jeg er enormt imponeret 
over, at vi så let kunne påvirke ham, si-
ger Rikke Gunnestrup, der bor sammen 
med sønnen og sin kone i andelsbolig-

foreningen A/B Hannholm på Amager. 
Foreningen består af 27 andelshavere, 
og cirka halvdelen af dem komposterer 
deres affald.

Sparer 5.000 kroner om året
– Jeg går op i bæredygtighed. Når 
affald rent faktisk kan blive til jord, 
er der ingen grund til at smide det på 
forbrændingen. Det er enhver borgers 
pligt at hjælpe, hvor vi kan, og det vil 
jeg gerne lære min søn, siger Rikke 
Gunnestrup og tilføjer, at forenin-
gens børnefamilier er dem, der ofte 

samler sig omkring kompostbehol-
derne. De gør det både for miljøet og 
pengepungens skyld. Foreningen har 
indtil videre skilt sig af med en enkelt 
almindelig affaldscontainer. Det kan 
give en årlig besparelse på op til 5.000 
kroner, fordi der bliver mindre arbejde 
til skraldemanden.

Kompostbudene, der er en so-
cioøkonomisk virksomhed, hjælper be-
boerne med at lave deres affald om til 
kompostmuld. Men ikke alle beboere 
var begejstrede, da virksomheden holdt 
sit første introduktionsmøde i foråret:

DIT KAFFEGRUMS 
GØR GAVN 

livsstil  
TEKST KATRINE NADIA JØRGENSEN     FOTO JACOB NIELSEN

Børnene i A/B Hanneholm er nysgerrige på kompostbeholderen. Her er det tre-årige Carl, der studerer regnorme sammen med sin mor Rikke.
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– Mange var bekymrede for lugt-
gener, og de fik lov til at stille alle 
de spørgsmål, de havde behov for til 
mødet. Det kræver også noget at have 
kompost. Du skal hele tiden være op-
mærksom på dit affald og helst gå ned 
med madaffaldet hver anden dag, siger 
Rikke Gunnestrup.

Da bananfluerne indtog beholderne
Hver beboer har en spand med låg i 
lejligheden og et klistermærke til at 
guide dem i, hvor de forskellige typer 
affald hører til. For eksempel er kød 
og mejeriprodukter bandlyst i span-
den.

I gården har Kompostbudene 
etableret to beholdere, der omdanner 
beboernes affald til muld. Og da A/B 
Hannholm er en lille forening uden 
gårdmand, har de også hyret Kom-
postbudene til løbende at vedlige-

holde komposten. Alligevel blev de 
mest skeptiske beboeres værste frygt 
til virkelighed, da sommersolen sneg 
sig ind over Amager, og en sværm af 
bananfluer indtog komposten. Fluerne 
fløj ind ad vinduet til deres lejlighed-
er, og bestyrelsen tog straks kontakt til 
Kompostbudene.

Kompost skal styrke fællesskabet
– Vi kom med en ny kompostbeholder, 
der var mere isoleret og derfor holder 
bedre på varmen, siger Stine Laurberg 
Hansen, der er medstifter af Kompost-
budene. Den er dyrere, men til gengæld 
også hurtigere, forklarer hun og tilføjer, at 
den nye varmebeholder til gengæld kan 
omdanne affald til muld på fire måneders 
tid, mens den kolde kompostbeholder kan 
bruge op til et år på processen.

Foreningen drømmer om, at der skal 
gro urter, tomater og ærteblomster op 

ad den friske kompostmuld, som Rikke 
Gunnestrup ser frem til at indtage sam-
men med familien og naboerne:

– Vi regner med, at Kompostbudene 
kun hjælper os i år. Derefter skal vi 
vel selv i gang med en turnusordning. 
Jeg håber, vi vil få mere fællesskab 
i gården, når vi selv skal til at holde 
komposten. Mange af os andelshav-
ere er blevet meget individualistiske, 
og jeg vil gerne tilbage til den gamle 
andelstanke, siger hun. n

På Fremtidens Andelsbolig 2016 kan du 
møde kompostbudene, som også holder 

foredrag. Du kan også møde andre firmaer 
inden for udeliv og fællesskab.

“NU HAR JEG RÅD TIL 
AT HOLDE FRI”

Abdallah Reda, 
andelshaver

I A/B St. Vigerslevgård gik andelshaverne på 
renteshopping for at få billigere andelsbolig-
lån. For Abdallah betød det et rentefald på 
mere end 5%. Vil du også spare penge på dit 

andelsboliglån, så kom forbi inspirationsdagen 
Fremtidens Andelsbolig. Her kan du blandt 
andet møde en række banker og få en gratis 
og uforpligtende snak om dit andelsboliglån.

Hovedsponsor Messepartnere

Bestil fribillet på www.fremtidens-andelsbolig.dk

København
5. november

2016

Gratis 
busser fra 

hele landet

 livsstil

Rikke og Rikke har lært at genbruge deres køkkenaffald takket være Kompostbudene, som foreningen har hyret til at give en hånd med i processen. 



Let Administration 
– til små andels- og ejerforeninger. 
Vi tager os af jeres bilag, regnskaber, indberetninger,  
opkrævninger, rykkere etc. I får en hjemmeside  
+ en ’opslagstavle’ til beboerne. Pris: Kun 12.500 kr.  
(+ moms) årligt for op til 20 boliger. Vil du vide mere? 
Ring telefon 45 26 05 02 og tal med Jacob Linvald. 
Se også datea.dk – Foreningsejendomme.

Til bestyrelsen i små andels- og ejerforeninger
KOMPLET LØSNING: 
Hjemmeside, Opkrævninger,
Regnskaber, Dokumentarkiv...

MØD OS PÅ STAND 98
Fremtidens Andelsbolig – 5. nov. 2016
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Windoor Danmark A/S
Tel.: +45 88 18 58 58   

www.windoor.dk 

Windoors altaner er altid et skridt foran, når det gælder kvalitet, funktionalitet  
og design. Takket være præfabrikation sikrer vi en hurtig og effektiv byggeproces 

med samme høje kvalitet hver gang. Vi har et væld af størrelser, designs og  
farver, så I kan få præcis den altan, I drømmer om.

Mød os på stand nr. 83 på Fremtidens Andelsbolig messe  
i Øksnehallen lørdag den 5. november 2016.  

Gør altandrømmen  
til virkelighed
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fremtidens andelsbolig 2016  

Fremtidens Andelsbolig 2016 er en gratis inspirationsdag 
med foredrag, debatter og 2000 m2 udstillerområde. Be-
givenheden appellerer både til jer andelshavere, der ikke 
er i bestyrelsen, og til bestyrelsesmedlemmer.

København
5. november 

2016

Bestil billet på fremtidens-andelsbolig.dk



14     ABFnyt  4 - 2016

 fremtidens andelsbolig 2016

   Kl. 10:30 Velkomst v. landsformand Hans Erik Lund

   Kl. 10:45-11:15 Fremtidens boligsalg v. Boliga Selvsalg (Hovedsponsor)

   Kl. 11:45-12:30 Debat: Lever fællesskabstanken i landets andelsboligforeninger?

DET SKER PÅ SCENEN

Hvilken betydning har maksimalprisbestemmelsen på andelsboligområdet? 
Deltagere: Jens Kindberg (folketingskandidat for C), Merete Dea Larsen (boligordfører for DF), Kaare Dybvad 
(boligordfører for S), Søren Egge Rasmussen (boligordfører for EL), Hans Erik Lund (ABF’s landsformand)
Ordstyrer: Camilla Thorning (journalist på DR)

I foråret blev der i Folketinget rejst et beslutningsforslag om at give andelsboligforeninger mulighed for at omdanne 
andelsboliger til ejerboliger, og der er nu nedsat et udvalgsarbejde, der skal undersøge området. 
Hvilke konsekvenser vil det have, hvis forslaget gennemføres? 
Deltagere: Professor, dr.jur. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, direktør i Dansk Ejendomsmæglerforening Henrik Dahl 
Sørensen, boligøkonom og direktør for Boligøkonomisk Videnscenter Curt Liliegreen, direktør for ABF Jan Hansen.
Ordstyrer: Camilla Thorning (journalist i DR)

Hvilken betydning har andelsboliger historisk haft for København og hvad er betydningen af en by bestående af flere 
boformer – herunder andelsboligforeninger?
Deltager: Social- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen
Ordstyrer: Camilla Thorning (journalist i DR)

Er fællesskabstanken et levn fra andelsbevægelsen, eller har den stadig noget at byde på i dag? 
Deltagere: Repræsentanter fra forskellige foreninger
Ordstyrere: Anna Pedersen Bækhøj og Thea Gregersen, ABF

Kl. 16:00-17:00 Talk om betydningen af andelsboligforeninger for København

Kl. 14:30-15:30 Debat om omdannelse af andelsboliger til ejerboliger

Kl. 13:00-14:00 Debat om maksimalprisbestemmelsen

Find rundt i paragraf- og taljunglen
Er paragrafer og tal en udfordring for 
dig, så stik hovedet forbi ABF’s stand. Her 
kan du møde en jurist og en økonom, 
der står klar til at vejlede dig om alt fra 
husordner til andelsboliglån.
Vores rådgivning er populær og er til 
hverdag rettet mod andelsboligforenin-
gers bestyrelser. Da vi gerne vil give alle 
besøgende et godt råd med på vejen, 
kan både andelshavere og bestyrel-
sesmedlemmer få en kort og generel 
rådgivning. Ønsker du som deltager 
mere information, kan du skrive dig op 
på standens rådgivningsliste, og ABF’s 
medlemsrådgivning vil efterfølgende 
kontakte dig.

MØD ABF

Få viden og inspiration
Har I andele til salg, vil I spare penge på driften af 
foreningen, eller overvejer du at engagere dig som 
frivillig, så kom forbi en af vores sofa-talks, hvor eks-
perter og erfarne foreninger vil få en snak om de 
daglige udfordringer i en andelsboligforening.
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DET SKER I MØDELOKALERNE
Tid Lokale 1 Lokale 2 Lokale 3 Lokale 4
10:30 - 
11:00

Husorden Sikring mod skader ifm. 
skybrud

Fremtidens digitale 
administrator

Ny trend - elevator i 
bygningen

11:15 - 
11:45

Valuar eller offentlig 
vurdering?

Søg om byfornyelsesmidler 
fra Københavns Kommune

Andelshavers låne-
muligheder

Kompost, grønne kredsløb 
og nye fællesskaber i bolig-
foreningen

12:00 - 
12:30

Airbnb og fremleje Håndter konflikter i 
foreningen

Få et gratis vaskeri i forenin-
gen

Grønne fællesprojekter: Få 
rekreative udearealer og 
klimatilpasning i ét

12:45 - 
13:15

Foreningens lån
- renteswap og kredit-
foreningslån

Spar på energien, få bedre 
komfort og et sundere 
indeklima

Få overblik og effektiv sty-
ring i bestyrelsen

Information følger

13:30 - 
14:00

Søg om byfornyelsesmidler 
fra Københavns Kommune

Altan - Fra idé til projekt 
i foreningen

Vedligeholdelsesplanen 
- bestyrelsens vigtigste 
redskab

Få naboerne engageret i det 
grønne fællesskab

14:15 - 
14:45

Valuar eller offentlig 
vurdering?

Husorden Sikring mod skader ifm. 
skybrud

Kompost, grønne kredsløb 
og nye fællesskaber i bolig-
foreningen

15:00 - 
15:30

Airbnb og fremleje Håndter konflikter i 
foreningen

Præfabrikation sikrer høj 
kvalitet og kort byggetid på 
altaner

Grønne fællesprojekter: Få 
rekreative udearealer og 
klimatilpasning i ét

15:45 - 
16:15

Lejligheds-
sammenlægning

Spar på energien, få bedre 
komfort og et sundere 
indeklima

Andelshavers låne-
muligheder

Information følger

16:30 - 
17:00

Foreningens lån 
- renteswap og kredit-
foreningslån

Altan - fra idé til projekt 
i foreningen

Ny trend - elevator i 
bygningen

Få naboerne engageret i det 
grønne fællesskab

ABF-foredrag

Dagsprogram - ABF’s stand

10:00 - 11:00 Mød rådgiverne

11:00 - 11:30 Ventelisten - til kamp mod penge under bordet *
11:30 - 12:30 Mød rådgiverne

13:00 - 13:30 Administration - det er bare billigere i Næstved *
13:30 - 14:30 Mød rådgiverne

15:00 - 15:30 Bliv frivillig i ABF eller i din forening - og styrk dit CV *
15:30 - 16:30 Mød rådgiverne

16:00 - 16:30 Sådan sælger I boliger - i provinsen *
OBS: Tiderne er vejledende    -     * Ordstyrer: Lise Clemmensen, ABF

Gå online med ABF
Kom og gå på opdagelse i to af ABF’s nyeste 
medlemstilbud: den digitale ABF-håndbog og en 
skræddersyet hjemmesideløsning til andelsbolig-
foreninger.

Find os 
til højre for 

caféen

fremtidens andelsbolig 2016  
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ØKSNEHALLEN

Messe

Lounge

Mødelokaler

Scenen

ABF

Hvad
Foredrag, debatter og 2000 m2 leverandørudstilling.

Entré
Ved online-tilmelding er det gratis at deltage – ellers 
koster entré 30 kr. i døren. Bestil din billet på fremtidens-
andelsbolig.dk.

Garderobe
Der vil være bemandet garderobe i Øksnehallens foyer.

Transport
Der er indsat gratis busser fra det meste af landet. Det er 
muligt at bestille plads, når du bestiller din billet. Pladsres-
ervation skal ske senest 14 dage før. Billet- og pladsbestill-
ing sker på fremtidens-andelsbolig.dk.

Hvornår
Lørdag den 5. november 2016 Kl. 10.00-18.00.

Hvor
Øksnehallen
Halmtorvet 11
1700 København V.

Mad og drikke
Mad og drikke kan købes i Øksnehallens egen Café ØX.

Parkering
Der er parkering forbudt på Kvægtorvet og vejene om-
kring Øksnehallen. Besøgende henvises til DGI-byens 
P-hus. P-huset er beliggende centralt med indkørsel via 
Ingerslevsgade, 1704 København V.

PRAKTISK INFORMATION

 fremtidens andelsbolig 2016



17fremtidens-andelsbolig.dk  -  www.abf-rep.dk

ABF

ADLEX Ejendomsadministration

Alm. Brand Bank

Andelskassen Oikos

Arbejdernes Landsbank

BDO (revision)

BvB (Byggeskadefonden vedrørende 
Bygningsfornyelse)

Comasystem (kontraktstyring)

Datea (ejendomsadministration)

Deas (ejendomsadministration)

Ejendomsadministrationen Andelsbo 

Forenede Koncernen (ejendomsservice)

GLB Revision

Grubbe Advokater

Hansen & Thomsen Advokater

Jyske Bank

Lund Elmer Sandager Advokater

Lån & Spar

MyBanker

QWIST & BRÆMER Advokater

Redmark (revision)

Revisionsaktieselskab Christensen 
Kjærulff

Revisionsinstituttet 

Salling Ejendomsadministration

Sydbank

Sparekassen Kronjylland

Stubkjær & Nielsen Realkreditrådgivning

Udlændinge-, Integrations- og 
Boligministeriet

Valdal Advokatfirma

Vopa Ejendomsadministration

UDSTILLERE

Administration, jura og økonomi
Craftcare (hønsegårde mm)

Cykelstativer.com

GoJoin (fællesaktiviteter)

Klingenberg (anlæg og kloak)

Kompostbudene

Københavns Amts Biavlerforening

Malmos (anlægsgartnere)

Nabobørsen (låneordning)

Naboskab (deleordning)

Nykilde (grønne tage)

Oktober ApS (altanindretning)

TagTomat (grønne projekter)

ZinCo (grønne tage)

Udeliv og fællesskab

Electrolux Professional 
(vaskemaskiner/hvidevarer)

Greenpipe A/S (vvs/vandrør)

IC Pipe (faldstammerenovering)

Lauridsen Handel & Import (afløb)

L’EASY Business 
(hvidevarer og elektronik)

Modulett (faldstammer)

Nortec (vaskeriløsninger)

Pro-line Group (rørrenovering)

VVS og hvidevarer

AB Gruppen (formidler af byggeopga-
ver)

Abildhauge A/S (ingeniører og arkitek-
ter)

Alevator

Altan.dk

Balco (altaner)

Bang & Beenfeldt (ingeniører)

BK Consult (ingeniører og arkitekter)

Bdr. Lauridsen (vinduer og trapper)

Bøjsø døre & vinduer

Enemærke & Pedersen (nybyggeri, 
renovering og vedligehold)

Friborg & Lassen (arkitekter)

Frovin vinduer og døre

Gaihede (ingeniører og arkitekter)

HB Trapper & Stål (trapper og altaner)

H. Friedmann & Søn (maler)

Holmsgaard Ingeniører

Hydro-Con (elevatorer)

inddragBAGTRAPPEN.dk

Københavns Kommune

LOGIK & CO. (byggeri)

OBH Gruppen (ingeniører)

PEL Håndværk

Plan 1 Arkitekter

Rebteknikeren (byg uden stillads)

SBS Rådgivning (Skybrud og renovering)

Schindler Elevatorer

Schødt Arkitekter

Windoor (altaner)

Aarsleff (entreprenør)

Byggeri og renovering

A/H Låsemontage

Daloc (sikkerhedsdøre)

Dansk Dørsikring

Dansk Skybrud Rådgivning

Lynghus Consult 
(rådgivning ifm. klimatilpasning)

Verisure Dansikring Direct (alarmer)

Söderberg & Partners (forsikringer)

Tryghed og forsikring

Brunata (måling af forbrug)

EnergiTjenesten Øst 
(rådgivning ifm. forbrug)

Ista Danmark (energiløsninger)

Keep Focus (måling af forbrug)

Minol (måling af forbrug)

Techem (måling af forbrug)

Energi og forbrug

Boliga Selvsalg

Unik Boligsalg (ejendomsmægler)

Vurderingsmanden.dk

Køb og salg

fremtidens andelsbolig 2016  
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Branche: 
TV-udbydere

Din hverdag:
Streamer du Orange is the New 
Black på Netflix, jubler over 
de olympiske lege på DR eller 
begejstres du over savanens dyr 
på National Geographic Channel? 
Mange andelsboligforeninger op-
lever, at behovene og ønskerne til 
TV-kanaler er under forandring. 

Nogle andelshavere vil gerne 
have den store TV-pakke, nogle 
streamer TV på nettet, mens 
andre andelshavere måske slet 
ikke har et TV. 

ABF arbejder for, at andel-
shavere oplever en stor grad af 
fleksibilitet i dagligdagen som 
andelshaver, også når det gælder 
valg af TV-pakker. 

Derfor kan du møde en række 
TV-udbydere på Fremtidens An-
delsbolig og få en snak med dem 

om, hvad de kan tilbyde dig og din 
andelsboligforening.

De tørre paragrafer: 
Folketinget har ændret loven om 
radio- og fjernsynsvirksomhed, 
så du nu har mulighed for, som 
andelshaver, at framelde dig for-
eningens fælles TV-aftaler. 
Du skal blot huske at informere 
bestyrelsen om, at du ønsker at 
framelde dig. 

Lovændringens formål er at 
sikre dig størst mulig frihed til 
selv at kunne vælge det udbud 
af radio- og tv-programmer, 
der passer bedst til dine behov, 
samtidig med at konkurrencen 
på TV-distributionsmarkedet vil 
blive øget.

Lovændringen trådte i kraft 
1. juli 2016. Du kan læse mere om 
lovændringen på: abf-rep.dk > 
Nyheder (1. juli)

BAG DØRENE
ABFnyt har åbnet dørene lidt på klem til Fremtidens Andelsbolig 2016 
og sætter spot på fem brancher du kan møde i udstillerområdet.

Branche: 
Elevatorudbydere

Din hverdag:
Er du en af de andelshavere, der 
hver dag bærer tunge net med 
indkøbsvarer op på tredje sal, har 
gamle trætte ben, der slæber sig 
op ad trapperne eller har græ-
dende børn, som ikke kan løfte 
benene op over de høje trin? 

ABF ønsker en blandet beboer-
sammensætning med unge, gamle 
og dem midt imellem. Derfor kan 
du møde en række elevatorud-
bydere, der måske kan hjælpe jer 
med at føre elevatordrømmene 
ud i livet, så I kan blive boende i 
byen.

De tørre paragrafer: 
Ønsker I at investere i en elevator-
løsning, er det en beslutning, som I 
skal vedtage på en generalforsam-
ling. Det gælder både projektet og 
finansieringen.

Hvis jeres projekt omfatter fx 
inddragelse af jeres køkkentrappe 
eller montering på facaden, kræver 
en så gennemgribende ændring af 

ejendommen, at projektet skal god-
kendes med et kvalificeret flertal. 
Det gælder også, hvis boligafgiften 
forhøjes med mere end 25%. 

Ifølge ABF’s standardvedtæg-
ter, betyder et kvalificeret flertal, 
at mindst 2/3 af foreningens 
stemmeberettigede er mødt op på 
generalforsamlingen, og at mindst 
2/3 af de fremmødte stemmer ja til 
forslaget. 

Deltager mindre end 2/3 af 
foreningens stemmeberettigede på 
generalforsamlingen, men stem-
mer mindst 2/3 af de fremmødte 
stemmeberettigede ja til forslaget, 
kan der indkaldes til en ekstra-
ordinær generalforsamling. Her 
kan forslaget endeligt vedtages 
med et flertal på mindst 2/3 af de 
fremmødte stemmer, uanset hvor 
mange stemmeberettigede, der er 
repræsenteret.

Husk at I skal ansøge kommunen 
om lov til at etablere elevator i en 
eksisterende bygning.

MESSE

 fremtidens andelsbolig 2016

“NU HAR JEG RÅD TIL 
AT HOLDE FRI”

Abdallah Reda, 
andelshaver

I A/B St. Vigerslevgård gik andelshaverne på 
renteshopping for at få billigere andelsbolig-
lån. For Abdallah betød det et rentefald på 
mere end 5%. Vil du også spare penge på dit 

andelsboliglån, så kom forbi inspirationsdagen 
Fremtidens Andelsbolig. Her kan du blandt 
andet møde en række banker og få en gratis 
og uforpligtende snak om dit andelsboliglån.

Hovedsponsor Messepartnere

Bestil fribillet på www.fremtidens-andelsbolig.dk

København
5. november

2016

Gratis 
busser fra 

hele landet
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TEKST LISE CLEMMENSEN       ILLUSTRATIONER NIELS POULSEN

Branche: 
Administratorer

Din hverdag:
Tiden er kostbar. Det kender vi 
alle, også ude hos jer i for-
eningerne. 

En række foreninger har 
derfor valgt at bruge en admini-
strator, der tager sig af mange af 
driftsopgaverne fx opkrævninger, 
betalinger og bogføring. 

Eller måske klarer I alle op-
gaverne selv, men overvejer, om 
driften kan lægges ud ad huset, 
så I kan bruge tiden på de nære 
opgaver.

ABF mener, at det er skal 
være så nemt som muligt at drive 
en andelsboligforening. 

Derfor kan du møde en række 
administratorvirksomheder på 

Fremtidens Andelsbolig og gå i 
dialog med dem om, hvad jeres 
behov er, og hvordan I ønsker at 
drive jeres forening på den lange 
bane.

De tørre paragrafer: 
Det er op til den enkelte forening, 
hvordan de ønsker at drive deres 
forening. Det er med andre ord 
ikke et lovkrav at bruge admini-
strator. 

Hvis I ønsker at bruge admi-
nistrator, anbefaler ABF, at I gør 
jer klart, hvilke behov I har og 
derefter indhenter flere tilbud. 

ABF anbefaler også, at 
beslutningen om, hvorvidt I skal 
være selvadministrerende eller 
bruge administrator bliver truf-
fet i fællesskab på en generalfor-
samling. 

Branche: 
Bygningsrenovering

Din hverdag:
Bor du i en forening med utætte 
vinduer, gamle døre eller dyr 
elvarme? Så kom på Fremtidens 
Andelsbolig og mød en perleræk-
ke af virksomheder, der arbejder 
med bygningsrenovering og 
rådgivning.

ABF mener, at en drifts- og 
vedligeholdelsesplan er med til 
at skabe en sund forening. Derfor 
anbefaler vi også, at I ude i for-
eningerne løbende tager stilling 
til kommende byggeprojekter, så 
I ikke pludselig står med dyre og 
uforudsete udgifter.

De tørre paragrafer: 
Et renoveringsprojekt, der 
finansieres via en boligafgifts-
forhøjelse, skal godkendes 
med et kvalificeret flertal på 
jeres generalforsamling, hvis 

boligafgiften forhøjes med mere 
end 25%. 

Ifølge ABF’s standardved-
tægter betyder et kvalificeret 
flertal, at mindst 2/3 af forenin-
gens stemmeberettigede er mødt 
op på generalforsamlingen, og 
at mindst 2/3 af de fremmødte 
stemmer ja til forslaget. 

Deltager mindre end 2/3 af 
foreningens stemmeberetti-
gede på generalforsamlingen, 
men stemmer mindst 2/3 af de 
fremmødte stemmeberettigede 
ja til forslaget, kan der indkaldes 
til en ekstraordinær general-
forsamling. Her kan forslaget 
endeligt vedtages med et flertal 
på mindst 2/3 af de fremmødte 
stemmer, uanset hvor mange 
stemmeberettigede, der er re-
præsenteret.

Husk at I skal ansøge kommu-
nen om lov til at etablere eleva-
tor i en eksisterende bygning.

BAG DØRENE

Branche: 
Banker, realkreditinstitutter, 
bankprisportaler og økonomisk 
rådgivning

Din hverdag:
Bidragssatsen på foreningens 
realkreditlån eller renten på dit 
andelsboliglån kan fylde meget 
i din hverdag, uanset om du er 
medlem af bestyrelsen eller ej. 

ABF mener, at det skal være 
billigt at bo i andelsbolig og 
derfor også billigt at optage lån 
til fx energirenoveringer eller 
lån i din andelsbolig. 

På Fremtidens Andelsbolig 
2016 kan du møde en række ban-
ker og realkreditinstitutter og 
få en snak om, hvad de kan gøre 
for dig og din forening. 

Du kan også møde bank-
prisportaler og økonomiske 
rådgivere, der rådgiver om både 

privatøkonomi og foreningens 
økonomi.

De tørre paragrafer: 
Andelsboligforeninger kan 
optage realkreditlån i forenin-
gens ejendom på lige vilkår som 
boligejere.  Det kan være til 
projekter som udskiftning af 
vinduer, nye altaner eller etab-
lering af solceller. 

Andelshavere kan ikke 
optage realkreditlån i deres 
andelsbolig, men kan optage et 
banklån fx i et pengeinstitut. 
Det skyldes, at andelshave-
re ikke ejer deres bolig, men 
erhverver brugsretten til en 
bestemt andel og bankerne vur-
derer, at det ikke ikke giver dem 
nok sikkerhed i deres pant. 

fremtidens andelsbolig 2016  
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HOVEDSPONSOR

MESSEPARTNERE

ARRANGØR

SPONSORER

København
5. november

2016

 fremtidens andelsbolig 2016
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I folketingsvalgkampen 2015 stillede 
Venstre og Konservative beslutnings-
forslag om at ophæve maksimalpriser-
ne på andelsboligområdet.

Forslaget nåede til 1. behandling i 
Folketinget, inden partierne trak det 
igen. Blandt andet fordi ABF kunne 
demonstrere, hvad der vil ske med 
særligt det københavnske andelsbolig-
markedet, hvis man sætter priserne fri.

– Vi ved dog, at der blandt nogle 
politikere stadig er et ønske om at 
afskaffe maksimalpriserne på andels-
boligområdet, ligesom vi oplever, at 
nogle politikere ønsker at lave andels-
boligforeninger om til ejerforeninger, 
men begge forslag vil på sigt føre til 
rigmandsghettoer i de store byer, siger 
ABF-direktør Jan Hansen. 

Han ser med stor bekymring på 
udviklingen: 

– Åbnes der som foreslået for, at den 
enkelte forening kan vælge at afskaffe 
maksimalprisen, så må det forventes, 
at næsten hele andelsmarkedet i løbet 
af nogle år vil gøre brug af denne 
mulighed, og at prisen på andelsboliger 
generelt stiger til et niveau sammen-
ligneligt med ejerboligerne.

Tallene bakker op
Denne bekymring bakkes op af en 
undersøgelse, som det daværende Mi-
nisterie for By, Bolig og Landdistrikter 
lavede sidste år. Ministeriet har un-
dersøgt de mulige konsekvenser af at 
sætte priserne fri for andelsboliger. Og 
i denne beregning vurderes det, at den 
skønnede prisstigning ved afskaffelsen 
af maksimalprisen på en andelsbolig 
er op mod 75% i København, og på 
Østerbro alene op mod 89%.

viden  

MAKSIMALPRIS
TIL DEBAT

Andelsboligtanken er den unikke tredje boligform, der sikrer, at almindelige 
mennesker har råd til at bo i landets store byer. Men maksimalprisbestemmelsen, 

der lægger loft over, hvor meget en andelsbolig må koste, er under pres.

Hvad er maksimal-
prisbestemmelsen? 
Maksimalprisen er udtryk for 
den højeste pris, som en sælger 
af en andelsbolig kan sælge sin 
andelsbolig for. 

Maksimalprisen er værdien af 
andelen i foreningens formue 
(andelsværdien) + værdien af de 
forbedringer, der er gennemført i 
lejligheden samt eventuelt vær-
dien af fast installeret inventar.

Maksimalprisbestemmelsen er 
fra politisk side indført for at 
sikre en boligform, som øko-
nomisk er et godt alternativ til 
både ejer- og lejebolig. Bestem-
melsen er omfattet af Andels-
boligforeningsloven, og har 
eksisteret siden 1979.

En ophævelse af maksimalpriser vil 
uundgåeligt føre til, at andelsbolig-
foreninger vil blive pålagt en ny ejen-
domsværdibeskatning.
ABF’s direktør, Jan Hansen

Ministeriets undersøgelse af 
effekterne af en eventuel maksimal-
prisophævelse bekræftes desuden 
af Boligøkonomisk Videnscenters 
undersøgelse af boligpriserne i Norge. 
Her havde man indtil for en årrække 
siden et andelsboligmarked, som var 
sammenligneligt med det danske, men 
efter man valgte at ophæve maksimal-
priserne på andelsboliger, er prisfor-
skellen mellem andel- og ejerbolig i 
Oslo nu nede på 1-2%. Den situation 
frygter Jan Hansen:

– Det vil i praksis gøre København 
ubeboelig for folk med mellem- og 
lavindkomster, og i ABF arbejder vi 
for at bevare en boligform, alminde-
lige danskere har råd til at bo i. Også i 
byerne.

Men det er ikke alene rigmandsghet-
toer, ABF frygter:

– En ophævelse af maksimalpriser 
vil uundgåeligt føre til, at andelsbol-
igforeninger vil blive pålagt en ny 
ejendomsværdibeskatning. Andels-
boligforeninger, der bliver belastet 
med en ejendomsværdibeskatning, 
vil ikke længere være den unikke 
tredje boligform, som vi kender i dag, 
hvor den fælles ejendomsret og den 
demokratiske, organisatoriske struktur 
sikrer gode, vedligeholdte boliger, siger 
Jan Hansen. n

På Fremtidens Andelsbolig 2016 
debatterer en række politikere 

og ABF’s landsformand Hans Erik 
Lund maksimalprisen.

“NU HAR JEG RÅD TIL 
AT HOLDE FRI”

Abdallah Reda, 
andelshaver

I A/B St. Vigerslevgård gik andelshaverne på 
renteshopping for at få billigere andelsbolig-
lån. For Abdallah betød det et rentefald på 
mere end 5%. Vil du også spare penge på dit 

andelsboliglån, så kom forbi inspirationsdagen 
Fremtidens Andelsbolig. Her kan du blandt 
andet møde en række banker og få en gratis 
og uforpligtende snak om dit andelsboliglån.

Hovedsponsor Messepartnere

Bestil fribillet på www.fremtidens-andelsbolig.dk

København
5. november

2016

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

Skal jeres ejendom vedligeholdes, renoveres 
eller evt. skybrudssikres? 
- så kom og mød os på messen om ”FREMTIDENS ANDELSBOLIG” - stand nr. 109-10

Følg ABF på
facebook 
og få nyheder og 
information om 
andelsboligområdet

facebook.com/abf.rep.dk 

En vigtig del af et 
ABF-medlemskab handler 
om at være en del af et 
fællesskab. Et fællesskab, 

hvor foreninger kan erfaringsudveks-
le om stort og småt i hverdagen.

Derfor kan deltagere på Frem-
tidens Andelsbolig 2016 møde en 
lang række foreninger på ABF’s 
stand, som gerne drysser deres 
mange forskelligartede erfaringer ud 
over de besøgende på messen. I kan 
blandt andet høre mere om, hvordan 
I sparer penge på foreningens drift, 
hvordan I kan tiltrække flere friv-
illige til bestyrelsen, og så sætter 
ABF fokus på salg af andelsboliger i 
provinsen.

På ABF’s stand kan du i løbet af 
inspirationsdagen møde andels-
boligforeninger og eksperter, der 
i uformelle sofa-talks deler ud ad 
deres erfarings- og ekspertviden. En 

af de foreninger, I kan møde, er A/B 
Gartnerhaven I i Skælskør.

Billigere i en andelsbolig
Den sydsjællandske forening tæller 
27 andele og er placeret i det natur-
skønne Skælskør, ca. en times kørsel 
fra København. Foreningen har en del 
andelshavere, som har passeret 70 år, 
men det er ingen hindring for masser 
af aktiviteter året rundt, og så er det en 
veldrevet forening med styr på detal-
jerne. Og det kan mærkes på salget i 
foreningen. Ofte bliver en andel nemlig 
solgt indenfor 2-3 måneder, fortæller 
Laif Nicolaisen og Peer Kirkegaard, der 
ud over at være henholdsvis kasserer 
og formand i foreningen også er aktive 
i ABF’s kreds Sydsjælland. Og så har 
de begge en handelsbaggrund, som de 
bruger flittigt i den daglige drift.

De gode salgs- og handelstricks 
fra A/B Gartnerhaven I deler Peer 

Kirkegaard og Laif Nicolaisen gerne 
med jer deltagere i en fælles sofa-talk 
sammen med selvsalgsportalen Boliga 
Selvsalg, som finder sted på ABF’s 
stand.

Gør-det-selv-salg
Som medlem af ABF får du nemlig 
rabat, hvis du sætter din andelsbolig til 
salg via Boliga Selvsalg. Mere end 200 
ABF-medlemmer har indtil nu solgt 
deres andelsbolig gennem selvsalgs-
portalen, og en stor del af de solgte 
boliger har været placeret uden for 
Københavnsområdet. Her er udfordrin-
gerne, med tilbageholdne banker og 
boligejere der lige skal tænke sig om 
en ekstra gang inde de slår til, langt 
større end i København, hvor andels-
boliger i øjeblikket nærmest går som 
”varmt brød”. Og den store viden og 
erfaring Boliga Selvsalg har på netop 
selvsalgsområdet udenfor København, 

Spark gang i salget – i provinsen
På inspirationsdagen Fremtidens Andelsbolig 2016 kan jeres forening blive klogere på, hvad 
I kan gøre for at lette salget af andelsboliger, hvis I bor i et område, hvor salg er en udfordring. 

 viden
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www.techem.dk 

Overholder ejendommen lovgivningen?

www.techem.dk/ny_lovgivning 

Meget mere end fordelingsregnskaber

 

•	
•	
•	  

- det er nu lovpligtigt at have måling på 
varmtvandsforbruget i hver enkelt lejlighed

    Installeres inden udgangen af 2016 

    Individuelle forbrugsmålere - betal kun for dit eget forbrug  

    Følg forbruget via Techem Beboer App 

Kom forbi vores stand på  
og bestil et gratis ejendomstjek

Gratis ejendomstjek

Spark gang i salget – i provinsen
deler product manager Manja Johansen 
fra Boliga Selvsalg gerne ud af, når vi 
mødes den 5. november i Øksnehallen 
i København. 

Bor du uden for Københavnsområ-
det og tumler du med salgstanker, eller 
er du medlem af din forenings besty-
relse og varetager løbende ansvaret for 
at fremvise foreningens ledige boliger, 
så kig forbi ABF’s stand og få tips og 
gode råd til, hvordan I kan sparke gang 
i salget – i provinsen. n

Laif (tv) og Peer fra A/B Gartnerhaven I i Skælskør har styr på salget i et ellers svært salgsom-
råde. Hør mere om deres gode erfaringer på ABF’s inspirationsdag Fremtidens Andelsbolig.

TEKST LISE CLEMMENSEN     FOTO A/B GARTNERHAVEN I
viden  

På Fremtidens Andelsbolig 2016 kan du 
møde Laif Nicolaisen, Peer Kirkegaard og 

Boliga selvsalg på ABF’s stand. Du kan 
også møde firmaer inden for administrati-

on, jura, økonomi og salg.

“NU HAR JEG RÅD TIL 
AT HOLDE FRI”

Abdallah Reda, 
andelshaver

I A/B St. Vigerslevgård gik andelshaverne på 
renteshopping for at få billigere andelsbolig-
lån. For Abdallah betød det et rentefald på 
mere end 5%. Vil du også spare penge på dit 

andelsboliglån, så kom forbi inspirationsdagen 
Fremtidens Andelsbolig. Her kan du blandt 
andet møde en række banker og få en gratis 
og uforpligtende snak om dit andelsboliglån.

Hovedsponsor Messepartnere

Bestil fribillet på www.fremtidens-andelsbolig.dk

København
5. november

2016

Gratis 
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QWIST & BRÆMER 
ADVOKATER 

Vi yder bistand til; stiftelse af andelsboligforeninger, byggesager, 
finansiering, eksklusionssager, vedtægtsændringer, 
generalforsamlinger – og alle tvister.

Vi er et nyt kontor, men har mere end 25 års erfaring 
med andelsboligforeninger.

Læs mere på hjemmesiden www.qbadv.dk eller kontakt os på tlf.: 70 60 58 59

QWIST & BRÆMER advokatpartnerselskab   |   Rådhuspladsen 55, 3. sal   |   1550 København V   |   Telefon: 70 60 58 59   |   www.qbadv.dk

Rådgivning til andelsboligforeninger

 viden

Forenings-
hjemmeside
gennem ABF

ABF har i samarbejde med Go2net 
udviklet en hjemmesideskabelon 
særligt til andelsboligforeninger. Her 
kan I fortælle omverdenen om jeres 
forening, I kan uploade det seneste 
referat fra generalforsamlingen, I kan 
oprette en venteliste, og I kan booke 
fælleshuset til den årlige sommerfest. 
Hjemmesiden findes i tre versioner, 
den har et enkelt design og er let at 
redigere, så den passer til lige netop 
jeres forening.

abf-rep.dk medlemskab/ foreningshjemmeside/
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Squash, salvie og tomatplanter. En spiselig grøn gård er godt for naboskabet. 
Men det kan være en god ide at få hjælp til at komme i gang. 

Det har andelshaverne fået i A/B Lipkesgården i København.

– Værsgo. Du kan få den 
her med hjem til frokost, 
siger Allan Juhl Kristensen 
og rækker en rød tomat. 

Lipkesgården ligger på Classensgade 
på Østerbro, og selvom gården er smal 
og fuld af cykler, gror der grønt ud af 
alle hjørner og sprækker.

Tomatplanterne klatrer op ad 
murene. En plantekasse er spækket 

med rød peber, squash og krydder-
urter, mens en anden har urter som 
salvie og basilikum. Der er også 
blevet plads til et helt æbletræ, der 
vokser op af sin helt egen kasse.

Gården manglede grønne oaser
– Gården var ikke specielt hyggelig 
før, og der var ingen grønne oaser, 
hvor man kunne sidde. Ind imellem 

satte folk et par krukker ud, men de 
blev hurtigt fjernet af det gamle gård-
laug, forklarer Allan Juhl Kristensen.

Da han selv trådte ind i gård-
laugets bestyrelse, skulle der ske 
noget nyt. Sammen med resten 
af bestyrelsen tog han kontakt til 
firmaet TagTomat, der hjælper deres 
kunder med at gro grønne fællessk-
aber i byen. Og det viste sig hurtigt, 

SAMTALER PÅ 
TVÆRS AF GÅRDEN

De fælles plantekasser har skabt samtaler på tværs af gården. Her mødes Martyn Kavanagh, der bor i ejerbolig, med andelshaver Allan 

Juhl Kristensen (tv.).

TEKST KATRINE NADIA JØRGENSEN     FOTO JACOB NIELSEN
livsstil  
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at det var en rigtig god beslutning at 
bede om hjælp udefra.

– Tidligere var fronterne mellem 
beboerne i gården trukket skarpere op. 
Folk talte ikke så meget sammen, siger 
han og forklarer, at der i gården er både 
ejer-, leje- og andelsboliger. Med hjælp 
fra TagTomat blev det nemmere at få 
styr på, hvad der skulle plantes hvor. 
I starten af processen blev der holdt et 
intromøde, hvor alle gårdens beboere 
fik lov til at komme med forslag til, 
hvordan den grønne gård skulle se 
ud – og hvem der ville tage et ekstra 
ansvar for de mange nye plantekasser, 
fortæller Allan Juhl Kristensen.

Det var også muligt at lægge forslag 
ud i gårdens Facebookgruppe. Og efter 
en rum tid samlede bestyrelsen alle fors-
lag og sendte dem videre til TagTomat.

Hjælp udefra var pengene værd
– Det var enormt svært at beslutte, hvil-
ke planter, vi skulle have – og vi vidste 
heller ikke, hvad der egnede sig til at 
blive dyrket i sådan en lille gård. Derfor 
var det rart at bede nogen udefra om at 
lede projektet. Det betød også, at vi kom 
hurtigere i gang, siger Nicola Witcombe, 
der også har involveret sig i projektet.

Bestyrelsen betalte 70.000 kroner 
for at få anlagt både bed og planteka-
sser, og den løbende rådgivning var 
med i prisen. Det svarer til næsten en 
fjerdedel af det årlige budget, men med 
tanke på resultatet, er det hver en kro-
ne værd, mener Allan Juhl Kristensen:

– Det er utroligt nemt at vedligehol-
de, og alle plantekasserne har hjul og 
kan flyttes rundt, siger han og løfter 
op i plastikunderlaget, der stikker 
ud under mulden i en af kasserne. 
Nedenunder er der bygget en konstruk-
tion med flamingobund og et par store 
sodavandsflasker med jord i, der sørger 
for, at vandet trænger op til planterne 
ad sig selv, forklarer han og fortsætter:

– Jeg kan tage på sommerferie i 14 
dage, og så kan planterne faktisk selv 
stå og trække vand imens, siger han be-
gejstret. Men beboerne har også haft et 
ansvar for at få projektet til at fungere. 
Tomatplanterne skal have pillet skud 
af hver uge, så de ikke vokser ud over 
klatrestativerne, og ind imellem skal 

Børnene har hver især haft ansvaret for en 
plantekasse. Derfor tager de selvfølgelig 
også del i det færdige resultat. Her er det 
Callum på fire år.

Allan Juhl Kristensen nyder at få det grønne til at spire midt i blandt Københavns høje huse. 

der rodes rundt i alle kasserne. Og det 
styrker fællesskabet i gården.

– Det har ændret vores naboskab. 
Og børnene har vist en stor interesse 
for projektet. I starten fik de hver især 
ansvaret for en kasse, indskyder siger 
Nicola Witcombe.

Allan Juhl Kristensen tilføjer, at 
det nye grønne fællesområde skaber 
samtaler på tværs af gården: 

– Gården er blevet mere åben og folk 
mere venlige. Nu mødes vi på tværs af 
gården, og børnene bruger den mere 
end tidligere.

På Fremtidens Andelsbolig kan 
du møde TagTomat og høre mere om, 
hvordan I kommer i gang med jeres 
grønne projekter.

Mød TagTomat og andre firmaer 
inden for udeliv og fællesskab på 

Fremtidens Andelsbolig 2016.

“NU HAR JEG RÅD TIL 
AT HOLDE FRI”

Abdallah Reda, 
andelshaver

I A/B St. Vigerslevgård gik andelshaverne på 
renteshopping for at få billigere andelsbolig-
lån. For Abdallah betød det et rentefald på 
mere end 5%. Vil du også spare penge på dit 

andelsboliglån, så kom forbi inspirationsdagen 
Fremtidens Andelsbolig. Her kan du blandt 
andet møde en række banker og få en gratis 
og uforpligtende snak om dit andelsboliglån.

Hovedsponsor Messepartnere

Bestil fribillet på www.fremtidens-andelsbolig.dk

København
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ARKITEKTFIRMAET  YDER TEKNISK RÅDGIVNING  VEDRØRENDE BL.A:

•  tag og tagterrasser

•  facader, vinduer og altaner

•  badeværelser

•  trapper

•  gårdanlæg

•  tilstandsrapporter og vurderinger af andelsboliger

FRIBORG OG LASSEN A/S 

VESTERBROGADE 124B 

1 6 2 0  K Ø B E N H A V N  V 

T l f :  3 3  2 5  4 4  0 0 

p o s t @ f r i b o r g - l a s s e n . d k 

w w w. f r i b o r g - l a s s e n . d k

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!

livsstil  
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 andelspanel
TEKST RIE SKÅRHØJ  FOTO PRIVAT

Det er så smukt men...
Andelsboligforeningens formål er 
smuk. Tanken om at man i fælles-
skab kan skabe et bedre område, 
at man deler goder og er fælles om 
kedelige udgifter. 

Andelsboligforeningens besty-
relse er demokratisk valgt, og det er 
godt, fordi alle stemmer, holdninger 
og personer bliver hørt. Men det kan 
også være mindre godt, hvis besty-
relsesarbejdet bærer præg af dårlig 
ledelse, fordi medlemmerne ikke har 
tid til arbejdet eller ikke har erfar-
ing med ledelse. Konsekvensen kan 
være, at uenigheder ikke løses, at 
bestyrelsesmøder er dårligt planlagt, 
og at beslutninger trækker i lang-
drag. Sidst, men ikke mindst, kan 
det betyde, at det idealistiske formål 
med foreningen glemmes.

Snak om det
Jeg tror, at mange bestyrelser ville 
have stor gavn af at snakke mere 
om formålet - den smukke historie. 
Hvis bestyrelsen sjældent snakker 
om formålet med andelstanken, og 
hvis formålet dertil ikke formidles 

til nye, som flytter ind i foreningen, 
er det ikke mærkeligt, at samtaler og 
diskussioner i foreningen handler 
om ‘Hvad jeg kan få ud af det’ frem 
for “Hvordan kan vi gøre forenin-
gen bedre”. Jeg tror, at nogle af de 
uheldige diskussioner og konflikter 
kan undgås, hvis man ‘vander den 
idealistiske blomst’ ved at snakke 
om det idealistiske formål med 
andelsboligforeningen. Den blomst, 
man vander, bruger tid på og giver 
fokus, vil også være den blomst, som 
trives i foreningen. 

Hvordan kan bestyrelsen gøre 
formålet og den smukke historie 
tydeligere?
Nogle enkelte idéer er:

 Brug på bestyrelsesmødet tid til 
at snakke om, hvad formålet er, og 
hvad det betyder for bestyrelsens 
arbejde. Formanden kan i ny og næ 
kort fortælle om andelsboligens 
oprindelse eller en anden positiv 
historie fra ‘andelsverdenen’, som er 
med til at sætte fokus på det smukke 
ved at bo i andelsboligforening.

 Når der tales om budgetter til 

istandsættelse eller nye tiltag, så nævn 
hver gang formålet med det punktet. 
Det handler fx ikke kun om at øge 
boligernes værdi, men om at gøre 
foreningen bedre at bo i for beboerne, 
skabe glæde eller øge livskvalitet.

 Man kan med års mellemrum 
inddrage alle i foreningen til en 
samtale om hvilken type andels-
boligforening, man gerne vil være 
fremover. Eller tage fat i de værdier 
som allerede kendetegner foreningen 
og diskutere, hvorvidt disse stadig 
ses eller opleves i foreningen.

 Bestyrelsesmedlemmer kan 
skabe gode møder ved at sætte 
spændende og kreative initiativer på 
dagsordenen og fx arbejde for et godt 
sammenhold beboerne imellem ved 
at lave sociale arrangementer. Det 
kan også hjælpe med at hverve nye 
engagerende medlemmer. n

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 chefkonsulent i Ledfrivillige.dk, Rie Skårhøj.

Den smukke tanke

Maja Hojer Bruun
ANTROPOLOG OG 
FORSKER I FÆLLESSKABER   

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

På Fremtidens Andelsbolig 2016 
kan du møde Rie Skårhøj i en sofa-talk 

om frivillighed, på ABF’s stand. 
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andelsboliglån, så kom forbi inspirationsdagen 
Fremtidens Andelsbolig. Her kan du blandt 
andet møde en række banker og få en gratis 
og uforpligtende snak om dit andelsboliglån.

Hovedsponsor Messepartnere

Bestil fribillet på www.fremtidens-andelsbolig.dk

København
5. november

2016

Gratis 
busser fra 

hele landet



Billigere andelsboliglån?

I Merkur har vi stor erfaring med lån til andelsboliger. 
Lån til en ny bolig, eller få en billigere ydelse i din 
nuværende bolig. Du kan også låne til ombygning.

Hos Merkur får du reel rådgivning, med udgangspunkt 
i, hvad der er en fordel for dig, og vi har gennemsigtige 
og konkurrencedygtige priser.

Vi arbejder for et samfund der kan bære langt ud 
i fremtiden. Som kunde bidrager du til den omstilling.

Ring til os på 70 27 27 06
www.merkur.dk

Er drømmen en ny altan? 
Efter 28 år og mere end 60.000 monterede altaner tillader vi os at sige, at vi er 
specialister i altaner. Kontakte os allerede i dag. 
balco@balco.dk 

Størst indenfor altaner! 

Balco A/S
Industriholmen 15 B
2650 Hvidovre
Telefon: 57 83 13 50



Minol A/S . Rådhus Allé 23 . 3650 Ølstykke . Tlf. 47 17 93 66 . salg@minol.dk . www.minol.dk

Kontakt Minol´s salgsafdeling og få nærmere info  
om denne nye effektive fugt- og temperaturmåler.

Måleren registrerer og viser skiftevis fugtighed 

og temperatur. Værdierne overføres dagligt via 

radiosystem til en database. Mulige alarmgræn-

ser betyder, at ejendomsadministrationen kan 

reagere overfor den enkelte beboer. Det betyder, 

at skadelig og omkostningskrævende skimmel-

svamp kan tages i opløbet.  

 5 x 5 cm kompakt og betjeningsfri
 Vægmontering i den enkelte lejlighed
 11 års batterilevetid
 Fjernaflæsning via radiosystem    

Undgå skimmelsvamp i boligen   

Temperatur- og fugtighedsmåler
– et effektivt alarmværktøj! 

HB Trapper & Stål A/S   |   Søborg Hovedgade 3   |   2870 Dyssegård
www.hbtrapper.dk     |     hb@hbtrapper.dk     |     Tlf 39 66 15 55

ALTANER OG TRAPPER I HØJ KVALITET
TIL KONKURRENCEDYGTIGE PRISER

Mød os på Fremtidens Andelsbolig 2016 
messe i Øksnehallen d. 5. november

Stand 188+189+190 
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Bor du i en andelsbolig uden eget bad og toilet? Københavns Kommune uddeler tilskudsmidler 
til jeres bygningsrenoveringsprojekt. Næste ansøgningsfrist er 1. februar 2017.

Deletoilet på bag-
trappen, fællesbad 
i kælderen og dyr 
elvarme er hver-

dagen for et stort antal kø-
benhavnere, der hver dag slås 
med en boligindretning som 
størstedelen af den danske 
befolkning tager for givet, når 
der står 2016 i kalenderen.

Ønsker og behov
Bor du i en københavnsk 
andelsboligforening, hvor 
lejlighederne fx ikke har 
eget toilet og bad, har jeres 
forening mulighed for at 
søge Københavns Kommu-
ne om byfornyelsesmidler. 

I år er fristen rykket til 1. 
februar 2017, og kommunen 
prioriterer fortrinsvis projekter, 
der har fokus på manglende:

• Toilet 
• Bad
• Fjernvarme
• Støjisolering & 
• Skybrudssikring.

Københavns Kommune 
har løbende fokus på at 
renovere de gamle ejen-
domme og ønsker samti-
digt at gøre det så nemt 
som muligt for andelsbo-
ligforeninger at gå fra idé 
til handling. Processen 

starter derfor også med, at 
I kan forhåndsansøge og 
sidenhen få styr på økono-
mi og beslutningsgrund-
lag. Det fortæller Marie 
Juul Baumann, arkitekt 
og teamkoordinator for 
Område- og Byfornyelse i 

Københavns Kommune:
– Den første ansøgning 

er en slags føler ift. forenin-
gens ønsker og behov. Kan 
det her overhovedet lade 
sig gøre? Det kigger vi på, 
og vurderer vi, at det her er 
gangbart, kan foreningen i 

28.000 BOLIGER 
MANGLER EGET BAD OG TOILET

viden  
TEKST LISE CLEMMENSEN     FOTO KØBENHAVNS KOMMUNE

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

Kontakt for yderligere  
information: 

 
Geertje Engelholm 

Afd. leder, Revisor 
Direkte: +45 41 96 58 62 

E-mail: gen@redmark.dk

r e d m a r k . d k

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.

Nøglen til 
regnskabet
– for andelsbolig- og ejerforeninger

Mød os på Fremtidens  
Andelsbolig 2016 messen 

i Øksnehallen 
den 5. november

Stand 158
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Kontakt Lars Rasmussen på tlf. +45 30 38 21 08 eller på mail LR@ri.dk
Specialister i revision & rådgivning af andelsboligforeninger

næste fase arbejde videre 
med økonomi og general-
forsamlingsbeslutning og 
gerne også en plan B klar, 
da den første idé nogen 
gange ikke kan realiseres 
og må skæres til, forklarer 
Marie Juul Baumann.

Ikke alle har råd
Tilskuddet som Køben-
havns Kommune giver til 
andelsboligforeninger udgør 
normalt højst 1/4 af de støt-
teberettigede udgifter, men 
kan, hvis der er tale om en 
fredet eller bevaringsværdig 
bygning, udgøre 1/3. 

ABF har også stor fokus 
på renoveringer og håber, at 
Københavns Kommune vil 
øge tilskudsdelen, som rege-
ringen har åbnet op for siden 
2015. Her blev det muligt at 
øge tilskuddet til halvdelen, 

hvilket Københavns Kom-
mune har valgt ikke at gøre. 
Og det ærgrer ABF’s direktør 
Jan Hansen:

– Det vil være helt afgø-
rende for nogle andelsbolig-
foreninger at få halvdelen 
af udgifterne dækket, ellers 
vil de ikke have økonomisk 
mulighed for at gennemføre 
etableringen af de her øko-
nomisk tunge renoverings-
projekter, som fx etablering 
af eget toilet eller bad. Derfor 
burde kommunen udnytte 
muligheden, siger han. n

 viden

Giver dit  
energimærke mening?

Vi kan gøre jeres energimærke brugbart.

Skal I have fornyet jeres energimærke, kan vi gøre det, 
så det giver mening med det samme.

I får mening med energimærket, ved at rådgiveren 
også taler med jer om, hvordan I bruger bygningerne 
mest optimalt, og hvilke tiltag der vil give mest men-
ing for jer.

Kom og tal med os på messen

Eller ring og tal med os om mulighederne
Øst for Storebælt: tlf. 3698 6128
Vest for Storebælt: tlf. 5065 6104På Fremtidens Andelsbolig 2016 kan du få en snak med 

eksperter fra Københavns Kommune, her kan du møde:
 
Område- og Byfornyelse
Jeres forening kan få en snak med kommunen om, hvilke 
behov I har i forhold til fx etablering af eget bad, toilet 
eller fjernvarme. Klimavenlige renoveringsprojekter 
er også højt prioriteret og det kan I også få mere viden 
om. Ansøgningsfrist for at søge kommunalt tilskud er 1. 
februar 2017.

Københavns Gårdhaver
Deltagere kan få en snak med Københavns Kommune 
om, hvordan I får etableret jeres drømmegård og se ek-
sempler få eksisterende gårdmiljøer. Etableringsudgif-
ter betales af Københavns Kommune, men driften skal 
foreningen selv stå for. I kan løbende søge om kommu-
nalt finansieret fælles gårdhave.

Altaner
Her kan I snakke med Københavns Kommune om, hvad 
I skal være opmærksomme på i opstartsfasen for at 
komme rigtigt fra start, hvis I drømmer om altaner. 
Husk at I skal have tilladelse til opsætning af kommu-
nen. I kan løbende søge om opsætning af altaner. 

KBH Cykelhåndtering 
Har jeres forening udfordringer med efterladte cykler, 
så snak med KBH Cykelhåndtering om, hvilke mulighe-
der I har for at rydde op i cykelbunkerne. Kommunen 
hjælper gerne med at oprette en anmeldelse hos Kø-
benhavns Politi, hvis I ønsker at få hentet cykler.

På Fremtidens Andelsbolig 
2016 kan du møde Københavns 
Kommune samt firmaer inden 

for byggeri og renovering.

“NU HAR JEG RÅD TIL 
AT HOLDE FRI”

Abdallah Reda, 
andelshaver

I A/B St. Vigerslevgård gik andelshaverne på 
renteshopping for at få billigere andelsbolig-
lån. For Abdallah betød det et rentefald på 
mere end 5%. Vil du også spare penge på dit 

andelsboliglån, så kom forbi inspirationsdagen 
Fremtidens Andelsbolig. Her kan du blandt 
andet møde en række banker og få en gratis 
og uforpligtende snak om dit andelsboliglån.

Hovedsponsor Messepartnere

Bestil fribillet på www.fremtidens-andelsbolig.dk

København
5. november

2016

Gratis 
busser fra 

hele landet
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aktiviteter  

ABF aktiviteter 
- for alle andelshavere

HUSKTILMELDING

ERFARINGS-
UDVEKSLING
[Rønne]

Bornholm

21. NOV.

2016

FORSTÅ DIN 
ÅRSRAPPORT 
[Præstø]

DØDSBOER
 
[Slagelse]

Sydsjælland

19. OKT.

2016

1. DEC.

2016

NETVÆRKSMØDE

[Hobro]

FORSIKRINGER

[Aalborg]

HOLD GODE MØDER
 
[Aalborg]

Nordjylland

23. NOV.

2016

24. NOV.

2016

29. NOV.

2016

DIALOGMØDE
 
[Skjern]

SKYD PÅ 
SPECIALISTEN 
[Herning]

ENERGIRENOVERING
 
[Skive]

Vestjylland

31. OKT.

2016

21. NOV.

2016

28. NOV.

2016

ERFARINGS-
UDVEKSLING
[Hillerød]

OPLEV CHRISTIANS-
BORG INDEFRA 
[København]

OVERDRAGELSE
  
[Hillerød]

FORSTÅ DIN 
ÅRSRAPPORT   
[Hillerød]

Nordsjælland

3. NOV.

2016

26. NOV.

2016

21. NOV.

2016

7. DEC.

2016

DRIFT OG VEDLIGE-
HOLDELSE
[Odense]

DIALOGMØDE 
 
[Nyborg]

DØDSBOER

[Odense]

Fyn

22. NOV.

2016

28. NOV.

2016

5. DEC.

2016
BESTYRELSESARBEJDE 
 
[Esbjerg]

DIALOGMØDE

[Fredericia]

Sydjylland

19. NOV.

2016

21. NOV.

2016

UDVIDET 
OVERDRAGELSE 
[Ringsted]

SKYD PÅ JURISTEN 

[Roskilde]

BESTYRELSESANSVAR

[Køge]

Midtsjælland

22. NOV.

2016

15. NOV.

2016

30. NOV.

2016

FREMTIDENS 
ANDELSBOLIG 
[København]

KONFLIKTHÅNDTERING 

[København]

ET SUNDT INDEKLIMA

[København]  

Hovedstaden

5. NOV.

2016

19. NOV.

2016

23. NOV.

2016

DRIFT OG VEDLIGE-
HOLDELSE
[Holbæk]

FORSTÅ DIN 
ÅRSRAPPORT  
[Sorø]

ÅRSRAPPORT  
OG BUDGET
[Holbæk]

Vestsjælland

18. OKT

2016

26. NOV.

2016

22. NOV.

2016

TILMELD DIG PÅ ABF-REP.DK - OG TAG DIN NABO MED...

     PRISER FRA 375,- KR.     GRATIS
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 krydsord krydsord

VINDERNE FRA SIDSTE NUMMER:

LØSNINGSORD I SEPTEMBER-NUMMERET VAR ”HUSORDEN”. 
INDSEND DETTE NUMMERS LØSNINGSORD SENEST 1. DECEMBER 2016  
OG VÆR MED I KONKURRENCEN OM LÆKKER CHOKOLADE. 
KUN ÉN BESVARELSE PR. HUSSTAND.

Niels Boll Christensen, 7900 Nykøbing Mors
Elsebth L. Jakobsen, 2300 Kbh. S
Erna Caspersen, 4640 Faxe

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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Klassiske vinduer 
til renovering af  
boligforeninger

Koblingen mellem fortid og fremtid 
Koblede vinduer er en moderne version af de gamle, kittede 
sprossevinduer. I dag kobler vi den yderste vinduesramme 
med den inderste forsatsramme, hvilket skaber et smukt og 
funktionelt vindue, der åbnes som et almindeligt vindue.

6 GODE GRUNDE TIL 
AT  VÆLGE KOBLEDE 
VINDUER OG DØRE 
FRA FROVIN

√ Dansk håndværk, design og kvalitet
√ Unik isoleringsevne (energiklasse A)
√ Sublim lydisolering
√ Ægte sprosser og original kitfals
√ 40 års erfaring 
√ 10 års udvidet garanti

SE REFERENCER OG  
FÅ INSPIRATION PÅ
FROVIN.DK

Mød os 
på messen

Besøg vores stand til 
Fremtidens Andelsbolig  
2016 og hør, hvorfor  
I bør vælge koblede  

vinduer. 



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

Inspirationskataloget 14 NYE BYHAVER 
kan downloades på www.uibm.dk/publikationer

SKAB EN GRØN GÅRD 
MED BYFORNYELSE
Få inspiration til at omdanne jeres baggård 
til en ny byhave for alle beboere

Vi har TJEK på 
6 millioner m2.
Kontakt os for et 
tilbud på dine.

Ring 30 67 06 66    www.tjekservice.dk

  Bygningsservice
  Arealpleje
  Vinduespolering
  Viceværtservice
  Vand, varme, belysning
  Trappevask
  Snerydning og saltning
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TEKST KATRINE NADIA JØRGENSEN     FOTO JACOB NIELSEN

GRØN UDSIGT TIL
EN REGNVEJRSDAG

Vildtvoksende planter og kasser med krydderurter. Altanen skal være grøn og 
til at spise, mener Rikke Albrechtsen, der nyder den grønne udsigt hele året.

Altandørene står 
på vid gab, og 
varmen vælter 
indover trægul-

vene i den gamle Frederiks-
berg-lejlighed, der ligger 
på fjerde sal på Peter Bangs 
Vej. Rikke Albrechtsen har 
endelig fået de ekstra seks 
kvadratmeter, som hun har 
ventet på i mere end tre år:

– Det bedste ved altanen 
er det lys, der kommer ind 
i lejligheden. Det giver 
en helt anden åbenhed og 
atmosfære, som jeg elsker, 
siger Rikke Albrechtsen, 
der er selvstændig design-
er og arbejder hjemmefra 
de fleste dage:

– I weekenden ligger 
mine to børn foran dørene 
og nyder lyset. De får nogle 
store puder med hen på 
gulvet og synes, det er vildt 
hyggeligt, siger hun.

Udsigt til uderum er vigtigst
Da hun for fire år siden 
flyttede fra hus til lejlighed, 
var det svært at undvære 
udsigten til en stor privat 
have:

– Jeg går mere op i at 
have et uderum, som jeg 
kan kigge på hele året, end 
at have en super bruger-
venlig altan. Det er vigti-
gere, at min altan er grøn 
– også i regnvejr – end at 

inspiration  

Drømmen om egen altan er blevet til virkelig og har skabt et ekstra rum til Rikke og hendes to børn. 
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der er fire stole og et bord, 
slår hun fast.

To små sorte skamler er 
skubbet ind under en sort 
bordplade, der er fyldt med 
fade, krukker og grønne 
gevækster. Der er ingen 
ryglæn, og når gæster 
kommer på visit, henter 
hun flere skamler indenfor i 
lejligheden.

Vilde planter i rustikke 
potter
– Min stil er ikke så prak-
tisk, og jeg kan godt lide, at 
møblerne i lejligheden kan 
tages udenfor og bruges til 

 inspiration

flere formål. Og så vil jeg 
gerne være omgivet af vilde 
planter, der er så naturli-
ge som muligt. Jeg er ikke 
kendt for at have grønne 
fingre, griner hun.

På altanen griber et par 
krogede grene sig om nogle 
lange pinde, som rækker de 
ud efter himlen. Ved siden 
af de to klatre-hortensiaer 
står et rankt oliventræ og 
et par flotte figentræer. Alle 
planter vokser ud af rus-
tikke sorte potter, der går 
i et med det trægulv, som 
Rikke Albrechtsen selv har 
givet et lag kulsort olie. Det 

Vildtvoksende og spiseligt grønt omgiver Rikke Albrectsen på sin nye altan.

giver en skarp kontrast til 
bygningens røde mursten, 
forklarer hun.

Den lokale blomstermand 
giver gode råd
Altanen har kostet omkring 
100.000 kroner og er sat op 
af firmaet altan.dk. Forenin-
gen har taget et fælles lån, 
der koster hver andelshaver 
mellem 350 og 450 kroner 
om måneden – afhængigt af 
lejlighedens størrelse. 

Og Rikke Albrechtsen 
har på ingen måde sparet 
på indretningsbudgettet. 

Møblerne løber til 

sammen op i mere end 
10.000 kroner. Til gengæld 
kan de holde til at stå ude 
i vind og vejr - ligesom 
planterne, der er nøje 
udvalgt i samarbejde med 
hendes lokale blomster-
mand, der driver forret-
ningen Blomsterskuret på 
Værnedamsvej:

– Det er vigtigt at 
rådføre sig med en dyg-
tig blomstermand, når 
man ikke selv har grønne 
fingre. Min altan er nord-
vestvendt, og mine planter 
skal kunne klare både 
meget sol og skygge, siger 
hun og tilføjer, at hun 
altid handler lokalt, og at 
planterne og krydderurt-
erne i de hjemmelavede 
frugtkasser selvfølgelig er 
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inspiration  

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

LINDEVANGS ALLÉ 6, 4 SAL
2000 FREDERIKSBERG

TLF: 33 31 33 31 
FAX: 33 23 28 40 

E-MAIL: O@ABILDHAUGE.DK

WWW.ABILDHAUGE.DK

BYGNINGSRENOVERING          - BYGNINGSKONSTRUKTIONER

NYBYGGERI       -      DRIFT & VEDLIGEHOLD      -    BYGGESTYRING

TILSTANDARAPPORTER            - BYGNINGSINSTALLATIONER

ANDELSLEJLIGHEDSVURDERINGER    - BYGHERRERÅDGIVNING

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

Gode råd fra den lokale blomster-
handler har fået grønt til at gro 
midt i storbyen.

både økologiske og dyrket 
på friland, forklarer hun 
og fortsætter:

– Jeg kan rigtig godt lide 
de store krydderurter. Det 
giver mig en særlig have-
fornemmelse, at jeg kan 
plukke urter til madlav-
ningen. Børnene synes 
også, det er rigtig sjovt. Vi 
elsker mad, slutter hun. n

På fremtidens Andelsbolig 
2016 kan du møde firmaer in-
den for byggeri og renovering, 

herunder altanfirmaer.

“NU HAR JEG RÅD TIL 
AT HOLDE FRI”

Abdallah Reda, 
andelshaver

I A/B St. Vigerslevgård gik andelshaverne på 
renteshopping for at få billigere andelsbolig-
lån. For Abdallah betød det et rentefald på 
mere end 5%. Vil du også spare penge på dit 

andelsboliglån, så kom forbi inspirationsdagen 
Fremtidens Andelsbolig. Her kan du blandt 
andet møde en række banker og få en gratis 
og uforpligtende snak om dit andelsboliglån.

Hovedsponsor Messepartnere

Bestil fribillet på www.fremtidens-andelsbolig.dk

København
5. november

2016

Gratis 
busser fra 

hele landet



Sikkerhedsdøre

Det er sikkerheds- 
døren, der holder  
tyvene væk, ikke låsen.
Det er vigtigt med en god lås, men det, som 
stopper indbrudstyven, er en dør, der er svær 
at bryde igennem. Stålplade i flere lag, 
hageformede stålnokker og låserigler i både 
for- og bagkant af dørbladet gør det næsten 
umuligt at forcere en Daloc sikkerhedsdør.

At Daloc sikkerhedsdøre derudover både er 
fleksible og elegante skyldes, at dørenes design 
og modstandsdygtighed er resultatet af 
intelligente og gennemtænkte sikkerheds-
detaljer kombineret med de materialer,  
de er konstrueret af.

Stort projekt? Vore erfarne og professionelle 
montører udskifter døren til en lejlighed på 
under en halv dag.

Gå ind på Daloc.dk og læs mere.


