abfnyt

NR. 2. MAJ 2022

MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

HOVEDSTADEN

Fokus
Forening sparer
40.000 kr.
Fokus
Rapport afliver
myte om
andelsboliger
Andelsliv
Hjælp til psykisk
sårbare

TEMA

I KONFLIKT MED
NABOENS DYR
MAJ 2022 | ABFNYT 1

LEDER
ANDELSTANKEN

MEDLEMSBLAD FOR
ANDELSBOLIGFORENINGERNES
FÆLLESREPRÆSENTATION
2. MAJ 2022
UDGIVET AF ABFNYT APS
FORSIDEFOTO
JENS HASSE

"Derfor skal det gøres
lettere at få adgang til en
andelsbolig, og der skal
skabes flere."

LAYOUT
STIBO COMPLETE
TRYK
ANNONCER
ABFNYT
MARTIN BORREGAARD
TELEFON: 33 86 28 30
ABF@ABF-REP.DK
ABF'S SEKRETARIAT &
MEDLEMSRÅDGIVNING
VESTER FARIMAGSGADE 1,
8. SAL
1606 KØBENHAVN V
TELEFON: 33 86 28 30
WWW.ABF-REP.DK
ABF@ABF-REP.DK
MEDLEMSRÅDGIVNING
MAN. - FRE. 9.00 - 14.00
TELEFON: 33 86 28 30
DU MODTAGER DIT NÆSTE
MEDLEMSBLAD I SEPTEMBER 2022
OPLAG 54.404
EFTERTRYK AF ARTIKLER OG BILLEDER
I ABFNYT MÅ KUN FINDE STED EFTER
FORUDGÅENDE AFTALE.
MEDLEM AF DANSKE MEDIER
SK

MILJØMÆ
R
ING

Hans Erik Lund, Landsformand
5041-0004
TRYKSAG

2 | ABFNYT | MAJ 2022

KN

VI HAR HELE TIDEN VIDST, hvor vigtig andelsboligen er for at skabe byer
med plads til alle, men ejerboligmarkedets himmelflugt de senere år og de
strammere regler for at låne til en andelsbolig har skabt tvivl om, hvorvidt de
nye andelshavere i virkeligheden er blevet en lille elite af folk med formue,
der lige så godt kunne have købt en ejerbolig. Om andelsboligen dermed var
blevet gjort overflødig.
Det er heldigvis langtfra sandheden, og en ny analyse fra tænketanken
Cevea slår nu fast, at andelshaverne – både de ”gamle” og de nye, der er
kommet til – netop er helt almindelige mennesker med almindelige opsparinger, indkomster og uddannelser. Det placerer samtidig andelshaverne som
”cremen i kiksen” – midt mellem ejere og lejere.
Netop derfor er der brug for
andelsboligerne – måske i endnu
højere grad nu – hvis byerne også
fremover skal være for alle.
For selvom det endnu ikke har
ødelagt andelstanken, hjælper det
ikke, at det er blevet sværere at låne
penge til en andelsbolig, og at det er blevet vanskeligere at stifte eller bygge
nye andelsboligforeninger.
Her er det værd at bemærke, at analysen fokuserer på beboernes økonomi,
men ikke har kunnet afdække, om andelshaverne har måttet ty til alternativ
finansiering.
Der skal derfor kigges på lånemulighederne, og det er oplagt at forenkle
mulighederne for at stifte en andelsboligforening eller give kommunerne
lov til at stille krav om, at der skal bygges en vis andel andelsboliger ved
nybyggeri. Måske kan man også fra statens side genindføre muligheden for at
opføre andelsboliger med støtte.
Vi ønsker blandede boligformer i byerne i fremtiden, som alle har råd til.
Derfor skal vi have flere andelsboliger, og støttede andelsboliger og krav om
andelsboliger ved nybyggeri er vejen frem.
For det er nødvendigt at have andelsboligen, hvis der fortsat skal være
plads til alle i fællesskabet – også i byerne.
Læs mere om Cevea-analysen på side 10.
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MEDLEMSFORDELE
ENERGIBESPARELSER

FORENING
SPAREDE
40.000 KR.
Foreninger skal blot justere på temperaturen i
varmecentralen for at få penge retur på regningen. ”Mød eksperterne”-arrangement sætter spot
på bonusordningen.
LISE CLEMMENSEN

JACOB NIELSEN

BOR DU I Københavns Kommune eller
en af omegnskommunerne, bor du med
stor sandsynlighed i en forening, som
bruger fjernvarme som energikilde
leveret af HOFOR. Og der er penge at
spare, når temperaturen skal sættes i
din forenings varmecentral.
Den vender vi tilbage til, men først
besøger vi A/B Nørrebros Andelsbolig
forening med 184 andele, som har fået
40.000 kr. tilbage på deres varmereg
ning fra HOFOR.
Foreningens formand, Max Jeppesen,
fortæller, at overvågning af temperatu
ren har vist sig at være en god forret
ning:
– Foreningen fik ny varmecentral og
valgte en løsning, som kan fjernaflæ

ses. For os er det magiske punkt at
ramme en gennemsnitsafkøling på cirka
36 grader for at få bonus. Det kan vi jo
ikke gå at holde øje med hele tiden, så
Finn L. & Davidsen A/S, som installe
rede vores varmecentral, overvåger
anlægget via fjernaflæsning, forklarer
han og fortsætter:
– Vi betaler 105.000 kr. om året for
serviceordningen, og det inkluderer ud
over overvågning også drift og vedlige
holdelse af anlægget samt et tjek i alle
lejlighederne. Overvågningen er den
direkte årsag til, at vi hvert år ligger
40.000 kr. under vores tidligere regnin
ger, fortæller Max Jeppesen.
Og nu vender vi tilbage til varmecen
tralen.

Justering i
varmecentralen har sparet
A/B Nørrebros
Andelsboligforening for flere
tusinde kroner.
Her ses foreningens formand,
Max Jeppesen
i varmecentralen.
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MEDLEMSFORDELE
ENERGIBESPARELSER

Gevinsten ligger i kælderen
Varmecentralen er livsnerven i
din forenings varmehåndtering.
Varmecentralen lever ofte et noget
hengemt liv i kælderen og får kun
besøg af vicevært, varmemester eller
eksterne rådgivere, som bør holde
øje med, at returvandet til fjernvarmeværket har den rette temperatur.
Fjernvarmevandet bruges til varme
i dine radiatorer, så du kan skrue
op for varmen, hvis du fryser, og
opvarmer vandet, så du kan få et
varmt bad. Og hvad er så den rette
temperatur på varmen og det varme
vand? Og hvornår har ejendommen
tilstrækkelig afkøling?
Det er faktisk muligt selv at
beregne, fortæller Benny Østerbye,
energirådgiver hos HOFOR:
– Der findes en formel, som kan
bruges til at beregne den rette temperatur i varmecentralens returafkøling: årsforbrug (MWh)/årsforbrug
(m3) x 860 = afkøling (°C). Det kan jo
være lidt komplekst at arbejde med.
Derfor kan foreninger, mod gebyr,
tilmelde sig HOFOR’s ForsynOmeter. Det er en webportal med en
abonnementsordning, hvor HOFOR
stiller data fra foreningens hovedmåler til rådighed. Man kan også få
en alarm til sin varmecentral, hvis
der pludselig opstår store udsving,
forklarer han.
Benny Østerbye fortæller, at en
bonusordning findes i mange kommuner, så selvom du ikke bor i HOFOR-området, kan der stadig være
penge at spare på varmeregningen.

Har du styr på regningen?

Det kan selvfølgelig være lidt svært
at komme i gang med at tjekke din
forenings forbrug, og ofte bruger
mange københavnske foreninger
administrator. Administrator reagerer ikke nødvendigvis, fordi der
er en merudgift på årsafregningen.
De betaler bare regningen. Derfor
har Benny Østerbye også en særlig
opfordring til de administrerede
foreninger:
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– Når du har læst ABFnyt færdig, tager du fat i din bestyrelse
og opfordrer dem til at kontakte
foreningens administrator og beder
om en kopi af de sidste to-tre års
årsafregninger. Det giver jer med det
samme en idé om, om I er en af de
foreninger, som får penge retur, får
en merudgift eller holder status quo,
opfordrer Benny Østerbye.

København som first mover

Energispring er et partnerskab
mellem store bygningsejere, administratorer og interesseorganisationer i Københavns Kommune.
Energispring samarbejder om at
reducere energiforbruget i kommunens bygninger og er en del af KBH
2025 Klimaplanen, som arbejder for
at blive verdens første CO2-neutrale
hovedstad inden 2025.
ABF er med i partnerskabet og er
bevidst om den rolle, som de private
andelsboligforeninger spiller, hvis
hovedstaden skal nå sit mål, fortæller ABF’s direktør, Jan Hansen:
– På den korte bane handler det
om at hjælpe andelsboligforeningerne med at spare penge på varmeregnskabet. På den lange bane skal
vi alle sammen bidrage til at reducere CO2-udslippet. Også andelsboligsektoren, især i København, hvor
hver tredje bolig er en andelsbolig.
På Nørrebro ser Max Jeppesen da
også foreningens varmestyring som
en del af den grønne omstilling:
– En ny varmecentral har givet
os en besparelse på fjernvarmeforbruget på ca. 15 % og en samlet
varmebesparelse på ca. 20 %. Dertil
kommer de 40.000 kr. i bonus.
Det kan mærkes, når vi er en stor
forening på 184 andele, og er vores
lille bidrag til mindre energiforbrug,
slutter han.
Læs mere om ForsynOmeter på:
www.hofor.dk
Download materiale
om energibesparelser på:
www.energispring.kk.dk

MØD EKSPERTERNE

ENERGI OG MILJØ
På forårets ”Mød eksperterne”
i København sætter ABF fokus
på varmecentralen og andelsboligforeningernes energibesparelser.
Betaler I også strafafgift?
Deltag og bliv klog på, hvorledes I sparer strafafgift og
varme med de rigtige tiltag. Det
fortæller Energispring, HOFOR
og Frederiksberg Forsyning om.
Herudover deltager Gaihede,
Gemina Termix og Finn L Davidsen med viden om den optimale
daglige drift og planlægning.
Nordea stiller lokaler til
rådighed og byder på et lettere
traktement som afslutning på
aftenen.
Arrangementet er gratis og kun
for medlemmer.
Eksperter:
• Energispring
• HOFOR
• Gemina Termix
• Gaihede A/S
• Frederiksberg Forsyning
• Finn L. & Davidsen A/S
• Nordea
• ABF’s medlemsrådgivning
Dato:
Den 24. maj kl. 17-20
Læs mere, og tilmeld dig på:
www.abf-rep.dk

Lad os stå for andelsvurderingen
Få en professionel og retfærdig vurdering af lejligheder ved salg – baseret på mange års erfaring
fra professionelle, effektive og servicemindede specialister.
Book tid til andelsvurdering online 24/7
Uvildig og professionel vurdering
Fast pris uanset antallet af forbedringer
– ingen skjulte gebyrer
Hurtig levering af rapport, mulighed for
skræddersyet gennemgang på baggrund
af foreningens interesser
Effektiv koordination med bestyrelse,
administrator og lejlighedens sælger

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

Ring 70 22 11 41

Skriv info@gaihede.dk

Tilstandsrapport

Læs www.gaihede.dk

FORNY EJENDOMMENS FALDSTAMMER
UDEN NEDBRYDNING

til din boligforening?

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 gennemføres uden nedbrydning eller opgravning, hvilket giver besparelser på
budgettet og betyder minimale forstyrrelser for ejendommens beboere.

• Vi leverer byens bedste, flotteste og mest overskuelige
tilstandsrapporter – altid baseret på nyeste viden.

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

• Klæder bestyrelse og beboere i andelsboligforeninger på
til at træffe holdbare beslutninger
om fremtidig vedligeholdelse.
30-150 boliger

• 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

18.750,Over 150 boliger

25.000,-

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

STRØMPEFORING
BEHOV FOR NEDBRYDNING AF VÆGGE

inkl. moms
INSTALLATIONSTID

a4.dk/tilstand

PLADSBEHOV VED UDFØRSEL

FORSTYRRELSE AF OMGIVELSERNE

HOLDBARHED

CO2 UDLEDNING

Betroet rådgiver ved byggeprojekter i byens boligejendomme siden 2002

www.aarsleffpipe.dk/ydelser/faldstammer
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ABFNYT
STORT OG SMÅT

UKRAINERE SØGER CYKLER
Har du en cykel til overs kan du måske hjælpe
en ukrainsk flygtning i Danmark.
Transportministeriet har sammen med Cyklistforbundet sat
gang i et initiativ med at skaffe cykler til flygtninge fra Ukraine.
Du kan donere en cykel via hjemmesiden givencykel.dk
Her kan du både donere herre-, dame- og børnecykler og det
gør ikke noget, hvis cyklen skal repareres.
Skaderne noterer du blot, når du
registrerer din cykel.
Med andre ord har alle
cykler interesse.
Vær med, gør en forskel,
og donér en cykel.

MEDLEMSNYT

TJEK FORENINGENS
GRUNDSKYLDSFRADRAG

Nogle foreninger oplever fra det ene år
til det andet, at ejendomsskattebetalingen stiger voldsomt, selvom der fra
politisk side er aftalt begrænsninger
i, hvor meget grundskylden må stige
hvert år. Forklaringen kan findes på
ejendomsskattebilletten.
Foreningen kan her sammenligne feltet
”fradrag i grundværdi for forbedringer”
med feltet fra året før. Typisk er der
sket det, at fradraget er reduceret eller
helt bortfaldet, og den nedsættelse er
altså ikke omfattet af loftet for stigninger i ejendomsskattebetalingen.
På ABF’s hjemmeside har vi samlet den
vigtigste information, som din forening
skal være opmærksom på.
Læs mere på: abf-rep.dk (nyhed 14.03.22)

Læs mere på:
www.givencykel.dk.

ABF’S
LANDSMØDE 2022

BALANCEN I ÅRSREGNSKABET

ABF får mange henvendelser omkring fastholdelse af valuarvurderinger i andelsværdiberegningen, og hvad det betyder for balancen i foreningens regnskab.
Derfor har ABF's økonomiske rådgiver Karina Egholm skrevet en uddybende artikel, som
du finder på vores hjemmeside. I artiklen er ordet også givet til Lars Rasmussen.
Her øser han ud af sin store viden på området og svarer på:
• Hvilke fordele og ulemper ser du ved et skifte fra dagsværdi til kostpris?
• Hvordan påvirker det årsregnskabet, hvis foreningen overgår fra dagsværdi til kostpris
i balancen?
• Kan det have nogen økonomiske konsekvenser for foreningen?
Er det med valuarvurderinger og balancen i regnskabet noget, I bokser med i foreningen,
så tjek vores hjemmeside.
Læs mere på: www.abf-rep.dk (nyhed 28.03.22)

SALG AF ANDELSBOLIG

Andelsboliger hitter
EJENDOMSPRISERNE
STEG OGSÅ I

2021

Realkredit Danmark har kigget andelsboligmarkedet
efter i sømmene, og tallene vidner generelt om et
sundt andelsboligmarked.
Mange sælgere finder nye købere uden brug af
mægler og sælger, tilmed til maksimalprisen.
Ejendomspriserne steg også i 2021 trods spådomme
om det modsatte i kølvandet på Blackstone-aftalen,
og så er flere foreninger begyndt at bruge valuarvurderinger.
Læs mere på: www.rd.dk
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Lørdag den 1. oktober 2022 afholder
ABF landsmøde i Nature Energy Park i
Odense.
Foreninger, der har forslag, som ønskes
behandlet på landsmødet, skal indsende disse til ABF’s sekretariat senest 15.
juni 2022 til abf@abf-rep.dk.
På årets landsmøde vil der blive
fremlagt forslag om revision af ABF’s
principprogram samt forslag om ændring af ABF’s vedtægter med henblik
på tilpasning af ABF’s organisatoriske
struktur. Landsformandskabet for ABF
skal ligeledes vælges for en fireårig
periode, og medlemskontingentet for
2023-27 skal besluttes. Desuden vil der
være aktuelle boligpolitiske oplæg.
Skriftlig indkaldelse med dagsorden
sendes direkte til foreningens formand
otte uger før mødet.
På gensyn i Odense!

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

- ekspert i boligforeningsprojekter ...
MAJ 2022 | ABFNYT 9

FOKUS
ANALYSE

RAPPORT

ANDELSBOLIGER ER
FOR ALLE OG SIKRER
BLANDEDE BYER
Ny analyse slår fast, at det er almin
delige mennesker, der bor og flytter i
andelsbolig. Andelsboliger lægger sig
fortsat mellem ejere og lejere og sikrer,
at alle har adgang til boliger i byen.
MICHAEL THØNNINGS

Ny analyse
slår fast, at
andelsboligen
stadig placerer
sig prismæssigt
mellem ejer- og
lejebolig.

COLOURBOX

HVIS DET IKKE var for andelsboligerne, ville
det være meget vanskeligt for den store gruppe af danskere med almindeligt lønarbejde
at få et sted at bo – især i de større byer, hvor
priserne på ejerboliger er eksploderet.
Det er en af konklusionerne i en ny analyse
fra tænketanken Cevea.
Dermed punkteres den myte, der er opstået
de senere år, om, at andelsboliger er blevet
(for) dyre, eksklusive og for de få med for-

mue. Tværtimod tegner der sig et billede af,
at andelsboligerne udfylder ”hullet” mellem
ejer- og lejeboliger, hvis man måler på andels
havernes indkomst, formue og uddannelse.
Analysen har både set på de nuværende andelshavere, men også specifikt på den gruppe,
der er flyttet ind i løbet af 2019, netop for at
se, om stigende boligpriser og de strammere
lånekrav, der er blevet indført, har betydet, at
gruppen af andelshavere har ændret sig. Det
skal her siges, at analysen udelukkende ser på
beboernes konkrete forhold, da det ikke har
været muligt at afdække andelshavernes finansieringsformer – herunder lån fra nærtstående.

Den lille forskel
Og der er sket et skred i forhold til dem,
der har boet i andelsbolig længe, og de nye
andelshavere, der generelt er yngre og med
gennemsnitligt højere indkomster. Men hvis
man ser på tallene i forhold til ”nye” og
”gamle” andelshavere i ejer- og lejeboliger,
er forskellen mellem andelshaverne faktisk
mindre.
Dertil ligger alle grupper af andelshavere
midt mellem ejere og lejere på stort set alle
parametre.
Så set ud fra de økonomiske forhold er
andelshaverne – både tidligere og i dag –
repræsentanter for den brede befolkning, som
man ellers har frygtet ikke kunne få adgang til
byerne.
Derfor er konklusionen på analysen da også,
at andelsboligen netop stadig har en vigtig
plads, hvis byerne skal være for alle.
”(…) den omdiskuterede boligform (ser) ud
til at være en central del af svaret, hvis man
ønsker at skabe blandede byer med adgang for
den brede befolkning med mellemindkomster,” skriver Cevea, der ligeledes gør klart, at
der faktisk er brug for at udbrede andelstanken og gøre mere for at fastholde andelsboligernes position som den boligform, der samler
og skaber fællesskab.
”Hvis vi også i fremtiden ønsker et blandet
boligmarked i byerne, hvor folk med almindelige indkomster har mulighed for at eje den
bolig, de bor i, er der behov for flere og ikke
færre andelsboliger,” lyder det i perspektiveringen, hvor der foreslås flere løsninger til
at gøre det lettere at få flere andelsboliger i
fremtiden – herunder opførelse af støttede
andelsboliger og mulighed for at stille krav
om andelsboliger ved nybyggerier.
Læs rapporten på:
www.abf-rep.dk
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ANNONCE

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.
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:

Poul Erik Jørgensen, formand for
Andelsboligforeningen Falkoner Allé
45/ Roarsvej 1, læste i andelsboligbladet 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-pokus, 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 trækonstruktion, 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

– 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 gravemaskiner 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 konstateres, 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 forklaret 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.
Læs mere på www.drytech.dk

HVEM ER DRYTECH?
Drytech er startet i 2012 af Niels Olsen, og siden overtaget af Guldager A/S. Guldager har arbejdet med vand i næsten 100 år og er en
af de førende inden for vandbehandling og korrosionsbeskyttelse.
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Skal du have nye målere?
Du kan regne med os!

Hos ista har vi kundens bedste interesse for øje og gør
din hverdag lettere. Vi håndterer dit vand- og varmeforbrug – 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.

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

Let ladeløsning til
din boligforening
- Sammen om klimaet

Tryghed
Wantzin Ejendomsadvokater
- Når du ønsker at komme trygt i mål

Ejendomsadministration
Byggesagsadministration

Juridisk rådgivning

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

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

Ring til vores kundeansvarlig:
Morten Jensen - tlf. 20 51 09 55
- læs mere på sef.dk/boligforening
SEF Energi - vi gør det nemmere for dig og din boligforening
at handle på den grønne omstilling. Sammen om klimaet!

ENERGI TIL HANDLING...

FOKUS
FORENINGENS LÅN

RENTEUDVIKLING

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

ØKONOMISK RÅDGIVER

”Vælger forenin
gen at foretage
en opkonver
tering, kræver
det, at man
holder øje med
renteniveauet”

BOR DU i en andelsboligforening med et
lavt fastforrentet lån med fx 0,5 % eller
1 % i rente, kan det måske betale sig for
jeres forening at opkonvertere lånet til et
nyt lån med højere fast rente.
For når renten stiger, falder kursen på
obligationerne bag det fastforrentede lån,
og det betyder, at foreningen kan indfri
det eksisterende lån for mindre, end
der skyldes. Det lån, der optages, har en
højere rente, men til gengæld skylder
man færre penge væk. Foreningen skal
dog ikke opkonvertere for enhver pris,
fortæller ABF’s økonomiske rådgiver,
Karina Egholm:
− Vælger foreningen at foretage en opkonvertering, kræver det, at man holder
øje med renteniveauet og agerer, når og
hvis renten falder igen. Falder renten
ikke, sidder foreningen med en permanent højere ydelse og med et lån, hvor
man ender med at betale mere tilbage,
end med det lån, man havde tidligere.
Foreningen skal altså tro på, at renten
falder igen inden for en overskuelig
fremtid, før en opkonvertering kan betale
sig.

Et spekulativt greb
Samme holdning har Realkredit Danmark, fortæller Kristian Balleby, kundedirektør, Storkunder Ejendomme i
Realkredit Danmark/Danske Bank:
− Helt generelt er det mere spekulativt
med opadgående konverteringer end
nedadgående konverteringer, som mange

andelsboligforeninger har benyttet sig af
gennem de senere år. Der er ingen sikker
gevinst ved at opkonvertere. Det afhænger helt og holdent af den fremtidige renteudvikling, som ingen desværre kender.
Er bestyrelsen i tvivl om processen
med at indhente et lånetilbud, er I
velkomne til at tage kontakt til ABF’s
økonomiske rådgiver, Karina Egholm.
ABF hjælper også gerne foreningerne
med at gennemgå beregninger modtaget
fra realkreditinstituttet.

Renteswap
Bor du i en forening med renteswap,
kan de stigende renter måske komme
foreningen til gode. Den negative markedsværdi, dvs. det, det koster at indfri
aftalen før tid, falder, når renten stiger.
Vil foreningen gerne ud af aftalen før
tid for at få en anden finansiering, er det
måske nu, det kan betale sig at gøre noget ved det. Her anbefaler Karina Egholm
også, at foreninger søger professionel
rådgivning:
− Renteswapaftaler kan være svære at
gennemskue, og derfor anbefaler ABF, at
foreninger indhenter lånetilbud og søger
rådgivning. Og ABF er også klar til at
yde generel rådgivning omkring låneomlægning, slutter Karina Egholm.
Dette er et uddrag. Læs hele artiklen
på abf-rep.dk (nyhed 14.03.22).

MAJ 2022 | ABFNYT 13

TEMA
KÆLEDYR OG KONFLIKTER

NÅR DYR OG
ANDELSHAVERE
KRYDSER VEJE
Foråret giver ofte lyst til at få et kæledyr, og perioden med corona-nedlukning
har fået antallet af kæledyr til at nå et
nærmest eksplosivt niveau. Men hvordan griber man dyrehold i andelsboligforeningen an, og hvad gør man, når de
tobenede bliver uenige om de firbenedes
vaner og ikke mindst uvaner?
JAN KLINT POULSEN

JACOB NIELSEN

DET ANSLÅS, at der er mellem 800.000 og
850.000 hunde i Danmark. Sidste år anskaffede rekordmange danskere en firbenet ven til
husstanden. Også i andelsboligforeningerne
har man mærket den stigende interesse for
kæledyr.
ABFnyt har talt med flere andelsboligforeninger, der på generalforsamlingen har
besluttet, at andelshaverne må have kæledyr.
Der er ingen tvivl om, at ejere af et kæledyr har mange glæder ved en pelsklædt ven
i boligen. Men der er mindst lige så mange,
der hverken har behovet eller interessen for
hunde, katte eller fugle omkring sig.
Ønsker man at give mulighed for dyrehold,
anbefaler ABF’s jurist Maleha Ansari, at man
tager sig god tid til dialog på generalforsamlingen. Beslutter man, at andelshaverne gerne
må have hund eller kat, er det ifølge Maleha
Ansari vigtigt, at man samtidig får rammerne
for dyrehold beskrevet grundigt i husordenen,
så andelshaverne ved, hvilke regler der er, når
man anskaffer sig et firbenet familiemedlem.

Få styr på husordenen i fredstid
Har man allerede besluttet dyrehold i andelsboligforeningen for år tilbage uden samtidig at
have beskrevet tydelige regler og rammer for
kæledyr i boligerne og på fællesområderne,
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råder Maleha Ansari også til, at man får udarbejdet en udførlig husordensbestemmelse.
− Man skal have beskrevet kravene til forsikringsforhold, fx at den lovpligtige hundeansvarsforsikring skal kunne forevises, det
skal fremgå, om dyrene skal holdes i snor på
fællesarealer, eller om de overhovedet må
være i gården og luftes. Skal der være hegn
til kattene, så de ikke besøger de andre haver?
siger Maleha Ansari.
Som inspiration henviser hun til ABF’s husordenskatalog, som findes på hjemmesiden.
− Det er rigtig vigtigt, at man forholder sig
til, hvordan man vil tackle de situationer,
der naturligt kan opstå, når man får dyr ind i
foreningen. Den slags indføres bedst i fredstid,
hvor der ikke er problemer med dyrehold i
andelsboligforeningen, siger Maleha Ansari.
Hvis man som bestyrelse skal håndtere
klager fra andelshavere over fx støj- eller
lugtgener fra dyr, er det godt at kunne læne sig
op ad specifikke regler, som man kan henvise
til. Ellers er faren, at man skal forholde sig til
andelshavernes forskellige tolerancetærskler
over for hinanden. Går det først skævt mellem
flere andelshavere om noget så følsomt som
kæledyr, er det svært at løse på en enkel måde
for bestyrelsen. Ofte er anbefalingen, at beboerne i mindelighed forsøger at tale sammen

Fællesdyr kan
skabe splid.
Hønsehuset i
A/B Rosengården i København flyttes
derfor én gang
om året, så det
ikke generer
de samme
andelshavere.

om de problemer, man oplever, men det sker,
at samtalerne ophører, og konflikterne naboer
imellem tager til.
Maleha Ansari understreger, at selvom man
har meget konkrete regler i husordenen, så viser retspraksis, at der skal være væsentlige gener forbundet med kæledyret, hvis foreningen
skal gribe ind over for andelshaveren. Hvis
kæledyret er til væsentlig gene, kan foreningen kræve, at andelshaveren skal skille sig af
med det, og i yderste konsekvens kan sagen
ende med, at andelshaveren mister sin bolig.
− Der skal dog generelt meget til, før man
kan ende i en eksklusion. Det, som vi overordnet anbefaler, er, at man som bestyrelse tager
fat i en advokat i den situation, hvor man har
haft en formel dialog med andelshaveren, som
ikke retter sig efter anvisningerne.
Inden konflikter ender på advokatens bord,
anbefaler ABF, at parterne søger mægling.

Brug en konfliktmægler
Bliver konflikten større, end bestyrelsen
selv kan overkomme, kan man ifølge Maleha
Ansari også overveje, om konfliktmægling
mellem parterne kan løse problemerne.
− Man kan sagtens, før eller samtidig med
at man laver en formel indskærpelse over for
andelshaveren, tage en dialog og bruge en

konfliktmægler bekostet af andelsboligforeningen. Det kræver dog, at begge parter er villige
til mæglingsforsøget, understreger Maleha
Ansari.
At vælge mægling som konfliktnedtrappende middel kan være en mindre indgribende
måde at løse problemerne på end at bruge
en advokat over for en andelshaver. Det kan
konfliktmægler Rasmus Grosell tale med om.
Rasmus underviser i ABF’s kursus i konflikthåndtering og har flere gange mæglet mellem
naboer, der er endt i stridigheder, der synes
uløselige.
− Nabostridigheder er svære at mægle i,
fortæller Rasmus Grosell.
− En nabokonflikt kan opleves meget belastende for alle involverede parter, fordi vi er
i et forhold, der er svært at afbryde. Vi kan
jo ikke bare flytte, for hvis den ene flytter sig
fra konflikten, så betyder det jo et kæmpe tab
på et værdimæssigt plan. Man holder jo af at
bo der, hvor man bor. Det er også økonomisk
utroligt belastende at skulle flytte fra sin
lejlighed eller hus, fordi man fx ikke vil have
høns uden for sit vindue.
Ifølge Rasmus Grosell er man nødt til at
have forståelse for, at i en konflikt er der altid
en sag og en relation.
− Konflikter er uoverensstemmelser, der
skaber spændinger mellem to eller flere parter.
Og uoverensstemmelser har oftest med sagen
at gøre, mens spændinger oftest har med relationen at gøre.
− Hvis man som bestyrelse ikke har blik for
det her med sagen og relationen, og man holder fast i, at der i vedtægterne står, at hunde
ikke må luftes i gården, så glemmer man relationen. Hvis man overser, at det også handler
om relationen, og ikke lytter til de interesser,
der ligger bag, så kan konflikten meget nemt
vokse til et niveau, hvor det er meget svært
at løse den uden en tredje part, siger Rasmus
Grosell.
Han opfordrer bestyrelser i andelsboligforeninger til at hente hjælp til mægling, inden
det kommer så vidt. Der kan være mange penge at spare i forhold til prisen på en advokat og
et sagsforløb, der kunne undgås, forklarer han.
ABF udbyder løbende kurser i konflikthåndtering og husorden, så hold øje med vores
hjemmeside.
Download ABF’s standarddokument om husorden på:
www.abf-rep.dk
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TEMA
KÆLEDYR OG KONFLIKTER

TIPS OG GODE RÅD

HVAD SIGER
LOVEN?
AF RASMUS JUVIK, ADVOKAT (H), WANTZIN EJENDOMSADVOKATER
JENS HASSE

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

Retten har talt
Der har været retssager, hvor hjemlen (det
juridiske retsgrundlag) ikke var helt klar:
• Østre Landsret afsagde dom 20. november
2014 (U2015.757Ø), hvor en andelsboligforening ikke kunne ekskludere andelshaveren, selvom denne holdt hund
i strid med husordenen. Retten lagde til
grund, at der ikke var direkte hjemmel i
vedtægternes bestemmelse om eksklusion
ved manglende overholdelse af for eksempel husordenen. Det krævede, at hunden
havde været ”til væsentlig gene”, hvilket
andelsboligforeningen ikke kunne bevise.
Der har været enkelte domme ved lejeretten,
som også kan give et praj om udfaldet ved
retssager om kæledyr:
• Vestre Landsret afsagde kendelse 12. juni
2015 (TBB2015.504V), hvor en lejer fik
ophævet sit lejemål på grund af opdræt af
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marsvin i lejligheden. Det var ikke, fordi
det var forbudt at holde marsvin, men lejeren havde et egentligt opdræt af marsvin i
lejemålet. Dette ophørte lejeren kun delvist
med, og da lejeren stadig havde 20 små
bure, fandt retten, at lejemålet også blev
benyttet til andet end det aftalte, og at lejemålet derfor godt kunne ophæves. Der var
tale om en lejlighed på 1,5 værelse/54 m2.
• Vestre Landsrets dom af 9. juni 2010
(U2010.2605V), hvor en lejer havde to
katte, hvilket ikke var tilladt og i strid med
husordenens reglement. Her holdt opsigelsen ikke, fordi formalia omkring opsigelsen krævede, at husdyrene var til gene,
hvilket de ikke var.

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

Eksklusion
Det er en betingelse for at kunne ekskludere
en andelshaver, at der forud har været sendt
mindst ét og formentlig flere påkrav/påmindelser til andelshaveren (alt efter genens/situationens karakter og alvorlighed).
I en eksklusionssag skal en dommer finde
overtrædelsen af så væsentlig karakter, at den
pågældende andelshaver skal miste sin bolig
på grund af kæledyr. Der skal derfor meget til,
før en eksklusion kan gennemføres.
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• Serviceopgaver
• Serviceopgaver

Ring og få et godt tilbud

Ring og få et godt tilbud
Kontakt:
Kontakt:
Martin Attermann
Martin
Tlf.:
60 14 64 Attermann
64
Mail: attermann.martin@gmail.com
Tlf.: 60 14 64 64
www.i-evvs.dk

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

Hos Anchers arbejder vi med haveanlæg, hos både private 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

Kontakt os for et uforpligtende
tilbud og lad os tage en snak om
alt det vi kan tilbyde jer, for et
frugtbart fremtidigt samarbejde.
Leder
Anlægsgartner adf.
Nicklas S. Schjølin
nicklas@anchers.dk

Kildebrøndevej 50, 2670 Greve
anchers.dk · 3116 0775

TEMA
KÆLEDYR OG KONFLIKTER

A/B ROSENGÅRDEN:

Hønseprojekt skabte splid
Et gårdlaug besluttede, at det
skulle være tilladt
med hønsehold.
Begejstringen var
stor, men det har
ikke været helt så
enkelt at komme i
gang som håbet.

JAN KLINT POULSEN
JACOB NIELSEN

Ebba, otte år,
Ella, ni år, og
Ella, 13 år, har
kæmpet for at
få deres høns.

PÅ GÅRDLAUGETS GENERALFORSAMLING i
2020 fremlagde ti børn i alderen fem til 14
år deres store ønske om høns. Med hjælp fra
talekort og plancher og med opbakning fra
forældrene fik det unge sjak overbevist de 14
medlemmer af gårdlavets bestyrelse om at
stemme ja til høns. Men så kom balladen.
For de 14 bestyrelsesmedlemmer repræsenterer omkring 300 beboere fra forskellige ejendomme, der deler gårdmiljø i området omkring
Fiolstræde, Rosengården og Krystalgade i indre
København. Gårdlauget tæller både andelsboligforeninger, ejerforeninger og udlejningsejendomme. Selvom de fleste kan se hyggen i de
nye fjerklædte beboere, er der også folk, der er
arge modstandere af ”projekt høns i gården”.
Beslutningen om, at der nu skulle etableres
hønsebur og indkøbes høns, viste sig hurtigt at
være en længere proces. Placeringen af hønseburet gav klager til gårdlavets formand, Gunna
Starck, som også er formand for A/B Rosengården. For selvom mange gerne ville have høns i
gården, var lysten til at have dem lige uden for
vinduet ikke den samme.
– Først havde vi udset os ét sted i gården,
men det faldt ikke i god jord hos de nærmeste
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naboer. Så valgte vi et andet sted, men her
ville man heller ikke vide af høns og bur. Til
sidst måtte vi træffe en beslutning, og så blev
det placeret ud for en af ejendommene, hvor
et flertal kunne acceptere det, fortæller Gunna
Starck.

Hønseburet går på skift
– Vi vidste jo ikke noget om høns, og der var
mange, der havde store bekymringer om larm,
lugt og rotter. Det endte med, at jeg lånte en
bog af en veninde, som er blevet en slags bibel
for familierne, der i dag passer hønsene.
Bogen, som Gunna Starck nævner, hedder
Økohøns og er skrevet af Jens Juhl. For at sætte skub i processen med etablering af projektet
med høns fik hun inviteret Jens Juhl til at holde oplæg for de interesserede i ejendommene.
Og så kom der gang i processen.
I dag lever tre glade høns i hønseburet. 12
familier med børn passer dyrene en uge ad
gangen. Det er hønseholdet selv, der har lavet
reglerne for arbejdet.
Det er i øvrigt aftalen, at hønseburet flyttes
en gang om året, så det ikke skal stå samme
sted altid.

TEMA
KÆLEDYR OG KONFLIKTER

A/B BRYDESGAARD:

Her er alle slags
kæledyr velkomne
På Amager har andelsboligforeningen
fundet en afbalanceret tilgang til dyrehold. Der opfordres til almindelig god
opførsel og hensyntagen. Konflikter løses mellem beboerne, og kun i sjældne
tilfælde må bestyrelsen træde til. Her
er hunde det store trækplaster.
JAN KLINT POULSEN

For at beskytte
børnene skal hunde
være i snor og må ikke
luftes i gården. Derfor
er der sjældent hunde,
fortæller bestyrelsesmedlem Kristian
Steensberg, her med
sønnen Sylvester.

JACOB NIELSEN

DER ER PLADS til både de tobenede, de
firbenede og dem, der kun kryber på bugen,
i andelsboligforeningen A/B Brydesgaard
på Amager. Andelshaverne må nemlig gerne
holde husdyr, men de skal som udgangspunkt være i lejligheden, fortæller bestyrelsesmedlem Kristian Steensberg.

Det er dog muligt at være på foreningens
gårdarealer med sin hund, men det skal være
i snor. Det er ikke tilladt at lufte hundene i
gården.
I andelsboligforeningen har man ikke lavet udførlige regler for dyrehold. Der opfordres i husordenen til, at beboerne hinanden imellem finder
det gode naboskab frem og taler sammen, hvis
man oplever, at nogen bryder med husordenen.
Hvis man ikke selv har modet til dialogen, kan
man kontakte andelsboligforeningens bestyrelse
skriftligt, som så kan vurdere klagens omfang.
– Man skal være direkte generet af hunden –
altså være nabo – eller der skal være flere i ejendommen, der oplever gener, før vi kan handle
på problemet, forklarer Kristian Steensberg.

Et stort aktiv
Det er dog ikke mange konflikter, som foreningens bestyrelse oplever i den store andelsboligforening med 102 andele, hvor ca. 25 % af
andelshaverne har et kæledyr, primært hunde.
– Vi ved, at fx hvalpe godt kan larme, men
hvis ejeren går til hvalpetræning, så er det
OK, for så er de jo i gang med at skabe en rolig
hund, forklarer Kristian Steensberg.
Muligheden for at have et kæledyr i andelsboligforeningen A/B Brydesgaard går mere end
ti år tilbage. I foreningen oplever man det som
et stort aktiv. Særligt unge uden børn anskaffer
sig en hund, men børnefamilierne kan også
være med her.
– Der opstår jo en nærmest magnetisk tiltrækning, når nogen kommer gående med deres hund. Børn og andelshavere med og uden
hund hilser jo først på hunden, inden man får
talt sammen som andelshavere. Det skaber en
god stemning og uformelle samtaler på tværs,
lyder det fra Kristian Steensberg.
I andelsboligforeningen prøvede man på et
tidspunkt at etablere en hundegård til arbejdsweekenderne, men det fungerede ikke
helt efter hensigten:
– Der var nogen, der mente, at hundepasserne slap lidt for ”billigt” med deres pligtopgave
som hundepasser til arbejdsweekenden, så vi
droppede det igen.
Andelsboligforeningen tillader ikke visse
hunderacer.
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AKTIVITETER
FORÅR/SOMMER 2022

FÅ VIDEN MED HJEM — FYSISK OG DIGITALT
MAJ

JUNI

Salg

Ledelse

It

Andelsboligen skal overdrages, og sælger
vil selvfølgelig gerne have fuld pris. Men
hvordan skal bestyrelsen egentlig forholde
sig, når der er mangler i boligen?

Foreninger kan opleve, at de skal håndtere
beboere, som har fået sociale udfordringer. Det
kan være misbrug, sindslidelser eller demens,
som kan udløse fx mislighold og vandskader i
boligen.
Københavns Kommune har en boligsocial indsats, som kan hjælpe og rådgive disse sårbare
andelshavere og lejere.

Alle andelshavere i medlemsforeningerne har
adgang til at bruge hjemmesidens Medlems
portal, når de har logget ind – både som
bestyrelse og ”menig” andelshaver.

MANGLER I BOLIGEN

Indhold:
• Gennemgang af boligen – før og efter
overdragelsen.
• Hvordan håndteres mangler i overdragelsesaftalen?
• Køber har opdaget mangler efter overtagelsen – hvad nu?
Dette webinar fokuserer på processen og
bestyrelsens mandat, både før og efter overdragelsen.
Dato og tid:
Underviser:
Pris:
Målgruppe:
Form:

Mandag den 16. maj kl. 16-16.30
Jurister fra ABF
Gratis
Etage- og etplans byggeri
Webinar

HJÆLP TIL SÅRBARE BEBOERE

Indhold:
• Hvem er boligrådgiverne, og hvad kan de
hjælpe med?
• Hvem kan kontakte boligrådgiverne?
• Hvilke muligheder har bestyrelsen, når konflikten er brudt ud?
På mødet deltager Københavns Kommune samt
ABF’s medlemsrådgivning.
Dato og tid:
Pris
Underviser:
Målgruppe:
Form:

Mandag den 30. maj kl. 17-19
Gratis
Se abf-rep.dk
Bestyrelser
Arrangement

ABF’S HJEMMESIDE

Indhold:
• Hvordan opretter jeg mig som bruger?
• Hvordan laver jeg formandsændringer?
• Hvordan tilmelder jeg mig et kursus?
• Kan jeg erfaringsudveksle med andre
foreninger?
Formålet er at gøre dig fortrolig med vores nye
hjemmeside, så du fremover har nemt ved at
navigere rundt på siden og finde de funktioner
og emner, som du søger.
Dato og tid:
Pris:
Underviser:
Målgruppe:
Form:

Onsdag den 1. juni kl. 10-11
Gratis
Medarbejder fra ABF
Bestyrelser og ”menige” andels
havere
Webinar

Energi

Salg

Der bliver fokus på varmecentralen og
andelsboligforeningernes energibesparelser,
man kan få, blot ved nogle enkle ”tricks”.

Når en andelsbolig skal sælges, er det vig
tigt, at bestyrelsen er klædt på til at forholde
sig til forbedringer i boligen for at gøre
overdragelsen så problemfri som muligt.

MØD EKSPERTERNE

Betaler I også strafafgift?
Deltag og bliv klog på, hvorledes I sparer
strafafgift og varme med de rigtige tiltag.
Eksperter:
• ABF's medlemsrådgivning
• Gemina Termix
• HOFOR
• Frederiksberg Forsyning
• Gaihede A/S
• Finn L. & Davidsen A/S
• Nordea.
Nordea stiller lokaler til rådighed og byder
på et lettere traktement som afslutning på
aftenen.
Dato og tid: Tirsdag den 24. maj kl. 17.0020.00
Sted:
Nordea Metro
Pris:
Gratis
Underviser: Udvalgte eksperter
Målgruppe: Bestyrelser og andelshavere
Form:
Arrangement
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FORBEDRINGER I BOLIGEN

HUSK
ter,
Se flere aktivite
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www.a

Indhold:
• Hvad siger lovgivningen og vedtægterne om
værdiansættelsen af forbedringer?
• Skal sælger have en faktura på arbejdet?
• Hvordan prisfastsætter man arbejde, som
sælger selv har udført?
Arrangementet giver en introduktion til de
regler, der gælder ved vurdering af individuelle forbedringer og løsøre i forbindelse med
overdragelse af en andelsbolig.
Dato og tid: Onsdag den 15. juni kl. 16:0016.30
Pris:
Gratis
Underviser: Jurist fra ABF
Målgruppe: Etagebyggeri og etplans byggeri
Form:
Webinar

EJENDOMS
RENOVERING

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

Telefon 33 15 15 20
mail@trioarkitekter.dk
www.trioarkitekter.dk
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SPECIALISERET RÅDGIVNING
GENNEM 30 ÅR

kan ordne det for dig

gratis

Digitale drifts- og vedigeholdelsesplaner
Facaderenovering
Tagudskiftning
Vinduesudskiftning
Altaner
Trapperenovering
Byfornyelse
Tagterasser
Tagboliger
Gårdprojekter

Plan1 Cobblestone Architects
Gammel Køge Landevej 57, 3. sal
2500 Valby
Telefon: 70 22 77 15
www.plan1.dk
kontakt@plan1.dk

Se mere på www.jelshuse.dk
Eller kontakt os direkte på:
40182131

AKTIVITETER
VIDEN OG DEBAT

ABF’S ANDELSBOLIGDAG
ER ENDELIG TILBAGE
I KØBENHAVN
Ventelister og mødet med andre andels
havere stod højt på dagsordenen, da der
efter to års pause endelig igen var
Andelsboligdag i København.
MICHAEL THØNNINGS

MICHAEL THØNNINGS

– VI TÆNKTE, det var en god mulighed for at
møde andre foreninger – og man ved, at det
er godt, når det kommer fra ABF, smiler Line
Clausen.
Som nyt bestyrelsesmedlem i A/B Sundbyvester på Amager – der for nylig er blevet
ABF-medlem – var der stor glæde over at kunne være med til Andelsboligdag på hotel Scandic i København, der den 26. marts endelig var
tilbage efter en ufrivillig coronapause på to år.
Glæden delte hun med de godt 200 andels
havere fra hele Sjælland og øerne, der var klar

på at høre om vand i kælderen, de nyeste
politiske tiltag på området – og ikke mindst få
en snak med alt fra arkitekter til administratorer – og en lang række andre.
Især var det populært at snakke om ventelister og deres afarter. For hvad er interesselister? Hvad må man tage for at have folk på
venteliste? Kan man afvise nogen? Og hvad
med andelshaveres børn og interne lister?

Vand i kælderen
Det gode vejr gjorde ikke dagens første oplæg
om vand i kælderen mindre aktuelt, og Per
Hemmingsen fra Teknologisk Institut var ret
konkret, da han forklarede om muligheder
for ”bypass” og pumpesystemer, der fungerer
noget bedre end den ”bold”, som mange foreninger hidtil har brugt for at stoppe indtrængende vandmasser i kælderafløbene.
Men alt kræver drift og servicegennemgang,
påpegede eksperten, der opfordrede for-

Regnskab og rådgivning
der gør en

forskel
Kontakt os for en uforpligtende snak

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

MØD EN
ANDELSHAVER

MØD EN
ANDELSHAVER
Der var trængsel og stor
interesse for ventelistesystemerne, som Waitly
kunne fortælle om på
deres stand.

LINE CLAUSEN

A/B Sundbyvester
2300 København S
80 andele

eningerne til at gennemgå deres ejendomme
for mulige steder, hvor vand kan trænge ind
– om det så er bede op ad husmurene, kælderskakte eller lysninger.
Heldigvis kunne man i pausen gå direkte ud
til en af standene og få et godt tilbud.

Svær finansiering

Inden det hele slutter, får direktør for ABF Jan
Hansen også samlet op på det politiske. Det
gælder stoppet for de offentlige vurderinger, de
kommende stigninger på grundværdier – især i
de større byer – og ikke mindst finansiering.
– Siden 2018 har det været sværere at få et
lån, og folks muligheder er blevet indskrænket. Det er et stort problem i nogle af foreningerne, påpeger Jan Hansen.
ABF er dog involveret i det politiske arbejde, der p.t. pågår for at skabe flere muligheder
og bedre balance for andelshaverne.
Og så var det hele slut, men dog ikke mere,
end at man som bestyrelse stadig har mulighed for at få rådgivning direkte hos ABF, kan
deltage i de mange kommende arrangementer
og det politiske arbejde og debatten på det nye
dialogforum på hjemmesiden.

Hvorfor er du til Andels
boligdag?
Det er rart at se, hvad
der sker på andelsboligområdet, og møde andre
foreninger. Vi er relativt
nye som medlemmer af
ABF, men vi har været
glade for den hjælp, som vi
har fået af rådgivningen.
Det giver en tryghed, at vi
har dem i ryggen, når vi
skal træffe beslutninger i
bestyrelsen.
Hvorfor bor du i andels
bolig?
Jeg kan godt lide foreningslivet og det, at vi
træffer beslutningerne
sammen – at man går op i
sin nabo og ikke kun i sit
eget. I København giver
det også plads til dem, der
ikke har råd til ejerboliger.

KIM GREIFF

A/B Præstelodden
4180 Sorø
34 andele
Hvorfor er du til Andels
boligdag?
Jeg er her for at lytte lidt
på mulighederne med
el-ladestandere og også
omkring mulighederne
med interesselister – og
så også for at møde andre
foreninger.
Hvorfor bor du i andels
bolig?
For os handler andelsboliglivet især om fællesskabet. Min kone og jeg har
aldrig lært så mange at
kende på så kort tid, som
da vi flyttede i andelsboligen. Vi har tidligere – som
unge – boet i andelsforening på Nørrebro, men
har haft hus i mange år.
Min datter flyttede så til
Sorø, og da jeg cyklede
rundt derude, faldt jeg for
stedet og begyndte at lede
efter andelsboliger.

Næstformændene
Kirsten Holm (tv,)
og Brian Fabricius
(th.) nærstuderer
det ny Dialogforum
på abf-rep.dk.
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ANNONCE
DIGITALT VENTELISTESYSTEM

LETTERE HVERDAG

TRÆTTE AF AT
ADMINISTRERE
VENTELISTER?
Waitly hjælper med håndtering af ventelister, og
over 80 foreninger bruger
allerede systemet. En af dem
er A/B Alléhusene.
CAROLINE SOMMER / WAITLY

MANUEL HÅNDTERING af ventelister resulterer
ofte i alt for meget arbejde for bestyrelser og
uigennemskuelige ventelister for boligsøgende.
Men det problem kan løses ved at indføre en
digital venteliste. Waitly er et transparent og
digitalt system til ventelistehåndtering i andels
boligforeninger. Mere end 80 foreninger bruger
allerede Waitly, en af dem er A/B Alléhusene.

Fra excel til web

Med en venteliste er det stort
set umuligt
at sælge med
”penge under
bordet”.

Da Nadya kom ind i A/B Alléhusenes bestyrelse i
2020, fik hun ansvaret for foreningens ventelister.
Og her oplevede hun på egen hånd, hvor stort et
ansvar og arbejde der lå i at håndtere ventelister
ne manuelt, som foreningen hidtil havde gjort.
– Når en lejlighed skulle sættes til salg, blev
der lavet et opslag på foreningens hjemmeside,
og så henvendte folk sig på en mailadresse.
Herefter skulle de forskellige mailadresser
tjekkes igennem i forhold til deres placering på
ventelisten, som lå på et Excel-ark. Det tog tid,
og der var meget arbejde, hver gang vi havde en
lejlighed til salg.
Snakken om at digitalisere ventelister og gøre
det smartere var allerede taget op i bestyrelsen,
så da foreningen hørte om Waitly, virkede det
som en oplagt mulighed.



Gennemsigtighed og tilgængelighed

ABF
ANBEFALER
FORENINGER
AT HAVE EN
VENTELISTE,
FORDI ...
Det skaber
gennemsigtighed i salget.



Det sparer
foreningen for
en masse tid.

Det gør det
nemmere for
boligsøgende
at komme ind
på andelsboligmarkedet.

Da foreningen gik ind i processen, oplevede de
en god dialog med Waitly, selvom Nadya fortæl
ler, at foreningen var lidt nervøs over at overlade
ansvaret til en ekstern partner:
– Jeg var ret nervøs for overgangen til Waitly.
Vi har mange ældre i foreningen, og jeg var
nervøs over, om alle ville hoppe med om bord på
denne digitale løsning.
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Heldigvis blev Nadya positivt overrasket, og
systemet blev taget godt imod af foreningens
andelshavere.
– Vores depot- og garagelister er blevet mere
synlige og tilgængelige for alle beboere, fordi
folk selv nemt kan tilmelde sig på platformen. Og
så kan beboerne også selv tjekke deres place
ring på listerne. Det er både nemmere for dem
og for bestyrelsen.

Ventelister for alle
Efter at A/B Alléhusene gik over til Waitly,
åbnede de nemlig op for en ekstern venteliste –
noget, som ikke var muligt, da foreningen selv
håndterede ventelisterne.
– Vi er en ret eftertragtet forening, og derfor
har vi ikke åbnet op for den eksterne venteliste
før nu – simpelthen fordi vi vidste, at det ville
blive for meget at administrere.
A/B Alléhusene er en attraktiv forening både
prismæssigt og på grund af de unikke boliger,
som er tegnet af Arne Jacobsen. Og Nadya er glad
for, at de nu har åbnet op for, at alle kan skrive sig
på den eksterne venteliste. Så har alle nemlig en
chance for at komme ind i fællesskabet.

ABF’S MEDLEMSFORENINGER FÅR RABAT
PÅ WAITLYS VENTELISTESYSTEM
Læs mere på
www.abf-rep.dk > Medlemsservice > Digitale medlemstilbud

PRO F ILA N N O N C E

TRÆNGER JERES ANDELSBOLIGFORENING
TIL ET LØFT?
Vi har stor ekspertise
i renovering, fornyelse
og vedligehold af
andelsboligforeninger.

BOELSKIFTE
BOELSKIFTE
ADMINISTRATION
ADMINISTRATION

Ring for et
uforpligtende
tilbud:
33 25 44 00

VOR F O R S K A L D U VÆ L GE O S S O M A D M I N I S T R ATO R ?

HVORFOR SKAL DU VÆLGE OS?
Boelskifte administration har branchens
oldbare strategier for ejendommens udvikling og økonomi. Som en af
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Med OK Køkkenrenovering kan du få en
bærdygtig køkkenrenovering med låger i
præcis den farve, du går går og drømmer om.
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Tag og tagterrasser
Facader
Vinduer
Altaner
Badeværelser
Trappeopgange
Gårdanlæg
Tilstandsrapporter
Vurderinger af
andelsboliger

Martin Leth Hansen
Advokat (H) og partner
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N A V N : B OE L SK I F T E

er

Ring til din lokale OK Ekspert og bestil tid
til et GRATIS hjemmebesøg
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Andreas Elleby
Advokatfuldmægtig
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Vi har stolte traditioner i det gode håndværk og yder service
samt totalløsninger inden for EL, VVS, ventilation og blikkenslagerarbejde. Vi dækker hele Storkøbenhavn samt Nordsjælland.
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FØRENDE TEKNIKHUS

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.
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EL
VVS
VENTILATION
BLIKKENSLAGER
EL- OG VVS TJEK
DØGNVAGT
TEKNISK
EJENDOMSDRIFT

Fremtidssikret
ladeløsning.
Udviklet til
boligforeninger
Nortec kan etablere jeres nye ladeløsning
helt fra bunden. I vælger blot den løsning,
der passer til jer. Det kalder vi TotalCare Go.
Vælg om jeres ladestander kun skal være for
beboere – eller om den skal være åben for alle.
Fri service og brugersupport 365 dage om året
er altid en del af løsningen. Og hvis I ønsker
det, kan vi også stå for investeringen i graveog installationsarbejdet.
Læs mere om løsningen på

nortec.dk

Bygninger
til mennesker

Vi er eksperter
i sunde boliger
Der er mange, som har en mening, men hos os lader vi
videnskaben tale. Vi har vores eget bygningslaboratorium, som arbejder
tæt sammen med vore bygningsrådgivere om at finde årsagen
- og de konstruktive løsninger - når du oplever indeklimaproblemer.

+45 7020 1232

Har du et problem eller en mistanke, som du gerne vil have undersøgt,
så kontakt os for en uforpligtigende snak
kontakt@obh-gruppen.dk

ANDELSLIV
NABOHJÆLP
For varmemester Gert Petersen (tv.) er det
en stor hjælp
at kunne ringe
til boligrådgiver Hassan El
Hani (th.) fra
Københavns
Kommune, hvis
psykisk sårbare
har brug for
hjælp. Det kan
tage konflikter i
opløbet.

Omsorg

KOMMUNAL HJÆLP TIL
UDSATTE ANDELSHAVERE
Københavns Kommune har
en beboerrådgivning, som
hjælper foreninger med
socialt udsatte andelshavere.
A/B Leif og A/B Bergthora
bruger ordningen med succes. Deltag også i infomøde
om ordningen.
JAN KLINT POULSEN

JACOB NIELSEN

I A/B LEIF OG A/B BERGTHORA på Islands Brygge i Københavns Kommune har foreningernes fælles varmemester,
Gert Petersen, flere gange i de seneste år oplevet, at enkelte
andelshavere er kommet så langt ud, at flasker, mælkekartoner og affald flyder i lejligheden, og lugten breder sig i
opgangen til stor gene for de nærmeste naboer.
Ofte ender den slags sager med, at problemet har vokset
sig større, end hvad man kan håndtere selv i andelsboligforeningen. I de tilfælde har Gert Petersen henvendt sig til
Københavns Kommunes Kontaktpersonordning, der har
boligrådgivere, som med en specialiseret indsats kan hjælpe
udsatte andelshavere, før de eventuelt ender med at blive
ekskluderet fra andelsboligforeningen.
Det er Københavns Kommunes Socialforvaltning, der tilbyder hjælpen til de udsatte andelshavere. Kontaktperson
ordningen består af 22 boligrådgivere, der hjælper andels
haverne med at finde fodfæste i en hverdag, der er endt
kaotisk og uoverkommeligt for den enkelte, hvilket også er
til stor gene for de øvrige andelshavere i ejendommen.
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ANDELSLIV
NABOHJÆLP

En god løsning for de mest udsatte
Hvis en andelshaver i A/B Leif eller A/B
Bergthora ikke længere kan klare sig selv og på
den ene eller anden måde får brug for hjælp
udefra, forsøger Gert Petersen og hans kollega
altid selv at vise interesse for at hjælpe, og det
samme gør de nærmeste naboer, fortæller han.
– Vi bor jo selv i ejendommen og kender
de fleste beboere, så det er naturligt, at man
spørger til hinanden, men nogle gange er problemerne for store til, at vi kan gøre en forskel.
Så må vi hente hjælp hos kommunen, forklarer
Gert Petersen, der understreger, at de aldrig
kontakter kommunen uden accept fra andels
haveren.
Gert Petersen er særligt glad for, at tilbuddet
fra kommunens boligrådgivere netop fungerer
som et tilbud og ikke en myndighed, der buldrer ind over dørtrinnet.
– De kommer ikke og irettesætter beboerne
og dikterer, ”at nu skal du gøre det og det”.
De kommer bare for at hjælpe dem, og hvis de
ikke vil hjælpes, så går de igen.

De fleste takker ja til tilbud
Når Gert Petersen ser tilbage på de seneste års
erfaringer med sårbare beboere, er det stort set
alle, der har takket ja til hjælpen.
Den tendens bekræfter boligrådgiver Hassan
El Hani. Ifølge ham vælger ni ud af ti borgere,
som boligrådgiverne kommer i kontakt med,
at tage imod hjælp.
– De fleste er interesserede i en ændring
af deres situation og tager imod hjælpen fra
kommunen. De vil jo ikke risikere at miste
deres bolig, siger han.
Når Hassan El Hani og hans kolleger modtager en henvendelse fra en andelsboligforening, starter de en screening, hvor de undersøger, om den pågældende beboer i forvejen
er tilknyttet et offentligt tilbud og derigennem
har kontaktpersoner, der kan være en støtte i
den givne situation. Herefter tager en af kommunens boligrådgivere kontakt til beboeren,
enten via brev eller en opringning.
Hjælpen til beboeren kan variere fra etablering af kontakt til hjemmehjælp, tilbud om en
hovedrengøring eller henvisning til økonomisk rådgivning, hvis rudekuverterne bugner
i lejligheden.
Ifølge Hassan El Hani arbejder boligrådgiverne helhedsorienteret for at støtte beboeren
bedst muligt.
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– Oftest hænger flere problematikker sammen, og så nytter det ikke noget, at vi kun
tilbyder at hjælpe med at gøre lejligheden ren,
hvis psykisk sygdom er årsagen til, at beboeren er sandet til i sin lejlighed.

Få hjælp i tide
I andelsboligforeningerne på Islands Brygge
er varmemester Gert Petersen ikke i tvivl om,
at Københavns Kommunes tilbud til udsatte
borgere har en stor værdi.
– Hvis tilbuddet fra Københavns Kommune
ikke var der, og vi ikke havde kunnet hjælpe dem selv, så var beboerne til sidst blevet
smidt ud. Det vil jo være rigtig ærgerligt, når
de har en bolig til en fornuftig husleje.

FÅ HJÆLP
Københavns Kommunes Kontaktpersonordning kan
kontaktes på hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00 på
telefon: 28 51 71 78 eller via mail:
boligbeskeftigelsesenhed@kk.dk.
Frederiksberg Kommune oplyser, at Socialforvaltningen ofte rådgiver boligforeninger og naboer til socialt
udsatte borgere.

INFOMØDE OM BOLIGRÅDGIVNINGEN
ABF’s medlemsrådgivning får ofte henvendelser fra bestyrelser,
som ikke ved, hvordan de skal tackle fx demente eller psykisk syge
andelshavere.
For at udbrede kendskabet til Københavns Kommunes boligrådgiverordning arrangerer ABF et fælles infomøde med Socialforvaltningen.
Her deltager en boligrådgiver fra kommunen samt en jurist fra ABF.
Håbet er, at det kommunale tiltag og information om ordningen kan
mindske konflikter og i sidste ende eksklusioner, fortæller jurist
Maleha Ansari fra ABF’s medlemsrådgivning:
— Mange bestyrelser ønsker at hjælpe sårbare andelshavere, men
mangler hjælp til den svære opgave. Derfor er det en kæmpe
støtte at kunne ringe til Københavns Kommune.
— Ved at sætte fokus på ordningen håber vi også, at andre kommuner vil følge trop, så bestyrelser over hele landet får en kommunal
livline, fortsætter Maleha Ansari.
Gratis infomøde mandag den 30. maj kl. 17-19.
Sted: ABF’s sekretariat, Vester Farimagsgade 1, 8. sal.
Både bestyrelser og viceværter er velkomne.
Tilmelding via www.abf-rep.dk.

Døren der beskytter
de vigtige ting i livet.
Daloc Sikkerhedsdør stopper ikke bare tyveknægte. Den
beskytter også mod brand, støj, røg og mados. Døren har et
unikt design, der sikrer holdbarhed og sikkerhed i mange,
mange år. En investering for livet, og for naboskabet.
Læs mere om, hvordan du beskytter hjemmet på daloc.dk

SPØRG EKSPERTEN
EN HÅNDSRÆKNING

HVORDAN ER DET LIGE MED ...

HONORARER
OG GODTGØRELSER?
Mange opgaver løses frivilligt og ulønnet
i foreningen, men det er tilladt at udbe
tale et beløb.
Må bestyrelsesmedlemmer modtage et
beløb for deres bestyrelsesarbejde?

Hvem vedtager en udbetaling af honorarer og godtgørelser?

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

Begge typer beløb skal vedtages på en generalfor
samling. Det kan enten vedtages som et engangs
beløb eller som en fast ordning.

Er der en maksimumgrænse for beløbenes størrelse?

Må bestyrelsesmedlemmer selv modtage
det honorar, foreningen opkræver ved fx
salgsarbejde?

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

Nej, et salgshonorar tilfalder foreningen, da det er
en del af de opgaver, en bestyrelse varetager.

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

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

JACOB VILHELMSEN

Anne
Kristensen

JURIDISK CHEF
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Jakob Holm
Hansen
JURIST

Karina
Egholm

ØKONOMISK RÅDGIVER

Maleha
Qureshi Ansari
JURIST

Jacob
Vilhelmsen
JURIST

Administration
af andelsboligforeninger i hele
Danmark.
Vi skaber ro og tryghed, så I som
bestyrelse får luft til at planlægge
og arbejde med alt det sjove.
Tlf.: 70 232 232 | Web: azets.dk

Vi skaber plads
til livet!
Altanen giver ekstra plads til
morgenkaffen, barnevognen,
en god bog eller hygge
med vennerne.
Nyd solen og den friske luft,
hjemme hos dig selv.
Bylivet på den gode måde.
www.balco.dk
tel: 36 46 42 60

lsb.dk

Få tjek på din
boligøkonomi
- og ro i sindet

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

