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Hans Erik Lund
LANDSFORMAND

Skal 360.000 private udlejningsboliger 
og private andelsboliger i etageejendom-
me kunne laves om til ejerlejligheder i 
fremtiden?

Det var et af de spørgsmål Ejerlejlig-
hedsudvalget, der blev nedsat af Er-
hvervsminister Brian Mikkelsen tilbage 
i juni 2016, skulle tage stilling til i en 
netop offentliggjort rapport.

Nej – er hovedkonklusionen fra udval-
get. De private andelsboliger og private 
udlejningsboliger løfter en væsentlig rolle 
på det danske boligmarked, og derfor er 
det vigtigt også fremadrettet at have et 
blandet udbud af boligformer. 

På et enkelt område ønsker et flertal 
i Ejerlejlighedsudvalget at ændre det 
nuværende forbud mod opdeling i ejerlej-
ligheder. 13.300 andelslejligheder i etage-
ejendomme opført efter 1966 bør fremover 
have samme muligheder for opdeling til 
ejerlejligheder, som private udlejningsejen-
domme opført efter 1966 allerede har i dag.

Regeringen har efter rapportens offentlig-
gørelse støttet op omkring udvalgets anbefa-
linger, og ABF er naturligvis meget tilfreds 
med, at udvalget og regeringen med udmel-
dingerne anerkender, at andelsboligen har 
en meget central funktion på boligmarkedet, 
og derfor skal det store antal andelsboliger i 
etageejendomme opført før 1966 fortsat ikke 
kunne opdeles i ejerlejligheder.

Specielt har jeg bemærket, at Kommu-
nernes Landsforening (KL) har lagt stor 
vægt på, at de private andelsboliger fx i 
København har en altafgørende betydning 
for et blandet udbud af boligformer i Kø-
benhavn og er med til at sikre en blandet 
beboersammensætning i hovedstaden. KL 
ønsker derfor fortsat et forbud mod opde-
ling i ejerlejligheder.

For de andelsboliger i etageejendomme 
opført efter 1966 hvor udvalget gerne vil 
åbne op for en opdeling i ejerlejligheder, 
vurderer udvalget, at kun knap 5.000 an-
delsbolighusstande vil opnå en økonomisk 
gevinst ved en opdeling. 

Men på trods af denne lille knast er jeg 
meget tilfreds med, at vi nu med udval-
gets rapport har fået en grundig analyse 
af konsekvenser ved en ophævelse af det 
eksisterende opdelingsforbud – og en klar 
politisk markering fra Erhvervsminister 
Brian Mikkelsen om, at den private andels-
bolig fortsat skal have en central funktion 
på boligmarkedet. n

De private andelsboliger og 
private udlejningsboliger løfter 
en væsentlig rolle på det danske 
boligmarked.
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TEKST KATRINE NADIA JØRGENSEN      FOTO JACOB NIELSEN

ALDRIG MERE CYKELKAOS
Efterladte cykler skal altid forbi hittegodskontoret, og det bør ske mindst to gange om året. 
Sådan lyder anbefalingen fra Københavns Kommune, der samarbejder med ABF om at få styr på 
cykeloprydningen i de københavnske andelsboligforeninger.

Cyklerne er det første, vi 
ser, da vi træder ind i den 
aflange fælles gård, der 
strækker sig over mere end 

5000 m2. Racercykler, børnecykler og 
ladcykler står side om side, og fælles 
for dem er, at mange af dem er rustne. 
Enkelte mangler sågar både styr og 
saddel. Og det er der en god grund til, 

fortæller Erik Hegelund, der - ud-
over at være næstformand i ABF - er 
formand for Gårdlauget Hedebyga-
dekareen, der ligger på Vesterbro i 
København og består af 16 forskellige 
andelsboligforeninger, en ejerforening 
og en lejerforening.

– Jeg har indtryk af, at flere har 
både tre og fire cykler, og derud-

over fylder de mange ladcykler godt 
op i gården, konstaterer han. Erik 
Hegelund har boet i gården i 29 år. 
Da han flyttede ind, var der højst 
en håndfuld børnefamilier. I dag er 
antallet af legende børn nået op på 
100, vurderer han. 

– Det hjælper heller ikke på situa-
tionen, at gården er blevet byfornyet 

 fokus

Erik Hegelund plejer at afmærke gårdens mest ramponerede cykler. Men efterladte cykler er umulige at spotte, mener Marjanne Højgaard 
Kurth fra Københavns Kommune. Derfor bør alle cykler afmærkes.
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ALDRIG MERE CYKELKAOS

med flere grønne arealer, men vi har 
fået færre overdækkede cykelstativer, 
og mange familier må derfor parkere 
deres cykler udenfor stativerne.

Cykler havner i storskrald
En enkelt gang om året bruger Erik 
Hegelund tre timer på at afmærke de 
cykler, der ser mest ramponerede ud. 
Et par uger senere sender gårdman-
den de efterladte cykler videre til 
storskrald, og så er der bedre plads 
i cykelstativerne. I hvert fald et par 
måneder, indtil nye cykler igen flytter 
ind i gården, og hele processen starter 
forfra. Men sådan behøver det ikke at 
være.

Cykeloprydning bør foregå mindst 
to gange om året - og gerne oftere - og 
det er en god ide at afmærke alle cyk-
ler, mener Marjanne Højgaard Kurth, 
der arbejder med cykelhåndtering 
hos Teknik- og Miljøforvaltningen i 
Københavns Kommune.

– Det er umuligt at se, om en cykel 
er efterladt. Mange beboere efterlader 
helt nye cykler. Derfor anbefaler vi, at 
alle cykler får tape omkring både hjul 
og skærm, og at I først fjerner de ube-
rørte cykler efter 30 dage, siger hun 
henvendt til formanden for gårdlauget: 

– Og I skal gerne vente seks uger i 
sommerperioden, tilføjer hun. 

Det er ulovligt at sende cyklerne 

afsted til storskrald. I stedet skal de 
efterladte cykler afhentes af service-
virksomheden Coor, der er hyret af 
Københavns Politi.

– Det anede jeg ikke. Det vil vi 
bestemt gøre fremover, siger Erik He-
gelund, der er blevet meget klogere på 
kommunens regler. 

Undgå vrede beboere
Servicevirksomheden Coor kører de 
efterladte cykler direkte til hittegods- 
kontoret, der vurderer cyklernes 
værdi. Er den under 500 kroner, bliver 
cyklerne som regel kørt til skrot. Er 
værdien over, bliver stelnumrene 
undersøgt, og stjålne cykler kommer 
retur til den rette ejer eller forsik-
ringsselskabet.

– Efterladte cykler er et stort pro-
blem, især ved de store københavn-
ske s-togs- og metrostationer. Vores 
undersøgelser viser, at mange af de 
efterladte cykler er resultatet af korte 
brugstyverier fra blandt andet bolig-
foreninger, siger Marjanne Højgaard 
Kurth.

Når en boligforening følger anbe-
falingerne og får alle cykler igennem 
hittegodskontoret, slipper de forhå-
bentlig også for vrede beboere, og det 
ser Erik Hegelund frem til:

– På et tidspunkt skulle en af de 
andre foreninger erstatte en beboers 

cykel, som de var kommet til at kasse-
re, siger han.

– Rigtig mange foreninger sender 
cyklerne til storskrald, ligesom I gør. 
De ved simpelthen ikke, hvad de må 
og ikke må, siger Marjanne Højgaard 
Kurth. Til gengæld er der videre ram-
mer, hvis man som privatperson vil 
tage hånd om sin egen cykels efterliv. 

www.techem.dk

Gratis ejendomstjek

Reducér varmeforbruget

Få et godt tilbud på forbrugsmåling fra Techem

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

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

Vi hjælper med:

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

Forbrugsmålere fra Techem kan lidt mere!

Nemt!

Et stykke synligt tape bør trækkes omkring 
både hjul og skærm, når der skal ryddes op 
i cyklerne. Metoden sikrer, at ingen aktive 
cykler bliver fjernet. 
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FAKTA OM 
CYKELOPRYDNING

TIPS TIL 
CYKELOPRYDNING

Det er ulovligt at smide efterladte 

cykler til storskrald og direkte til 

genbrug. Efterladte cykler skal 

altid have tjekket deres stelnum-

mer hos hittegodskontoret. Det 

sørger politiet for, hvis du bestiller 

cykelafhentning.

Som privatperson har du ret til at 

give din cykel til lige præcis det 

formål, du har lyst til. Vil du donere 

din cykel til et godt formål, finder 

du en oversigt over de nærmeste 

organisationer her: 

ABF har sammen med Københavns 

Kommune samlet råd om cykelop-

rydning i en folder, som du finder på 

ABF’s hjemmeside.

Læs folderen på:
WWW.ABF-REP.DK > 
LOV OG FAKTA > CYKLER 

Se oversigten på:
WWW.KK.DK/ARTIKEL/
AFLEVER-DIN-GAMLE-CYKEL-TIL-GENBRUG

• Andelshavere og lejere bør vars-
les 14 dage inden en cykelopryd-
ning. Skriv breve, emails og hæng 
opslag på opslagstavler.

• Afmærk alle cykler på forenin-
gens areal. Husk også de cykler, 
der er parkeret op ad de ydre hus-
mure og dem, der står i kældrene.

• Sæt tape omkring cyklernes hjul 
og skærm i dagtimerne, hvor 
mange cykler er i brug. 

• Fjern de cykler, der stadig har 
tape på efter 30 dage, om som-
meren efter mindst seks uger. 

 Kilde: KBH Cykelhåndtering, 
 Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere på:
WWW.HJAELPPOLITIET.DK/
EFTERLADTE-CYKLER-OG-KNALLERTER/

– Som privatperson har du ret til 
at give din cykel til lige præcis det 
formål, du har lyst til. Men det har 
du ikke som boligforening, siger hun 
og anbefaler, at alle beboere besøger 
Københavns Kommunes hjemmeside, 
hvor et bykort viser adressen på det 
nærmeste sted, der tager imod din 
gamle cykel. Det kan for eksempel 
være Røde Kors eller Kofoed Skole, der 
underviser og støtter socialt udsatte.

For selvom en cykel har mange 
gode år tilbage i hjulene, kan du 

risikere, at hittegodskontoret vurde-
rer dens værdi så lav, at den bliver 
til skrot. Derfor er det en god ide at 
undersøge muligheder for donation, 
før den fælles cykeloprydning står for 
døren. n

33% af den københavnske boligmasse 
er andelsboliger, heraf ligger 39.425 
andelsbolighusstande i en ABF-med-
lemsforening. 

Selv de mest skinnede cykler kan være efterladte, forklarer Marjanne Højgaard Kurth fra 
Københavns Kommune. Derfor skal beboerne have god tid til at opdage de gule mærker, når 
der bliver ryddet op i cyklerne. 



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

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

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

FORDELE VED EN ELEVATOR

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

• Ubesværet adgang til kældre og loftrum

• Øget ejendomsværdi for alle beboere

• En mere attraktiv ejendom for fremtidige 
lejere og købere

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

Kontakt KONE 
for et uforpligtende 
tilbud

Tlf.: 35 87 80 00

Mail: denmark@kone.com

www.kone.dk/abf
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Se videoen på
WWW.ABF-REP.DK > 
PUBLIKATIONER > VIDEOER

Læs analysen på
WWW.DST.DK

Læs mere på
WWW.MST.DK/PCBFREMILYSET

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. 3.300,-
Inkl. moms    

Drømmer du om lune sommeraftener på din egen altan? Hvis ja, så 
kan du starte drømmene på ABF’s hjemmeside og komme rigtigt 
fra start. Her finder du en altanvideo, der trin for trin guider dig igen-
nem nogle af de mange opgaver og løsningsmodeller, der skal være 
opfyldt for, at dine altandrømme kan blive til virkelighed.
Videoen giver dig blandt andet svar på spørgsmål som:

• Skal altanen opføres for foreningens eller andelshavers 
regning?

• Kan en stuelejlighed nedlægge veto over for en etablering  
af altaner?

• Kan man lave en altan som en varig forbedring?
• Hvilke altantyper findes der?

Videoen er produceret i samarbejde med Grubbe Advokater og 
Plan 1 Arkitekter og kræver medlemslogin.

Bliv klogere 
på altanprojekterkort nyt

Prisindeks på 
andelsboliger 
fra Danmarks Statistik 

Har du PCB i din andelsbolig?

Arbejdsgruppe om 
”penge under bordet”

Fra 1. kvartal 2014 til 2. kvartal 2017 er prisen på andelslejlig-
heder i Danmark steget med lidt over 15%. Ejerlejligheder er i 
samme periode steget over 30%.

Det viser den første prisstatistik for andelslejligheder fra 
Danmarks Statistik, som præsenteres i analysen ”Hvordan 
har priserne på andelslejligheder udviklet sig?”

Analysen viser også, at andelslejligheder i 2017 blev solgt 
til priser tættere på maksimalprisen, end de gjorde i 2014.

Regeringen har sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og 
Radikale Venstre indgået en politisk aftale, der vil fremme en mere 
robust andelsboligsektor. 

I forlængelse af aftalen har erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) ned-
sat en arbejdsgruppe, som skal se på problemstillingen omkring penge 
under bordet i forbindelse med andelsbolighandler. 

ABF er inviteret med i arbejdsgruppen sammen med Erhvervsministe-
riet, Erhvervsstyrelsen, Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejendoms-
foreningen Danmark, Finans Danmark og Forbrugerrådet Tænk. 

Arbejdsgruppen skal, i det omfang det er muligt, belyse omfanget af 
penge under bordet ved køb og salg af andelsboliger og skal derudover 
belyse mulighederne for at nedbringe disse handler, herunder fordele 
og ulemper ved disse muligheder. 

Arbejdsgruppen skal aflevere sine anbefalinger inden udgangen af 
maj 2018.

PCB er giftigt og er af verdenssundhedsorganisationen WHO klassifi-
ceret som kræftfremkaldende hos mennesker. Hvis man udsættes for 
meget PCB i mange år, kan det give helbredsproblemer. PCB kan fx 
gemme sig i gamle lysstofarmaturer.

Derfor kører Miljøstyrelsen en kampagne, som skal få PCB frem i 
lyset og oplyse om, hvordan man kommer af med PCB’en.

Bor du i en andelsbolig med lysstofrør, som er fra før 1986, er det tid 
til et eftertjek og måske køb af nye og mere sikre lysstofrør.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du 
tjekker lysstofrør for PCB.



Hjemsted for advokaterne
•	 Birgitte Grubbe
•	 Susanne M. Ipsen
•	 Rasmus Juvik
•	 Nicholas Wantzin

Wantzin Ejendomsadvokater hjælper 
dig med korrekt rådgivning fra start

→ tidsbesparende

→ færre ekstraregninger 

→ mindre besvær

Vi kan bl.a. hjælpe dig med følgende:

•	 Ejendomsadministration
•	 Byggesagsadministration
•	 Løbende juridisk rådgivning
•	 Retssager

herunder:
•	 Hjælp til vedtægtsændringer 
•	 Dirigent på generalforsamlinger
•	 Hjælp til overdragelser

Kontakt for et uforpligtende tilbud
Mail: mail@wzn.dk | Telefon: 33131135 | www.wzn.dk

Ejendomsadministration og advokat i ét

Ønsker du en advokat, der er specialist 
i andelsboligadministration?

www.obh-gruppen.dk
Landsdækkende ingeniørrådgivning siden 1965

Der er god økonomi i at lave en plan for drift og vedligeholdelse frem for at vedligeholde
efterhånden som problemer og fejl opstår. Med en vedligeholdelsesplan er man bl.a.
sikker på at skader og slitage udbedres inden der opstår følgeskader på andre bygningsdele.

OBH-Gruppen er din uvildige og professionelle rådgiver.

Læs mere og deltag i OBH-Gruppens
ABF konkurrence på:
obh-gruppen.dk/abf

Undgå ubehagelige overraskelser
med en OBH vedligeholdelsesplan

Ring i dag:
76 78 47 31

- og få et
uforpligtende

tilbud

VIND LEGO
ARCHITECTURE

Projektansvarlig
Bo Wiedemann
på tlf. 6131 2215 eller mail: 
bwi@obh-gruppen.dk

Kontakt:

Drift- og
vedligeholdelsesplan

Ingeniørrådgivning

Energimærkning

Vurderingsrapport



I kender det måske: Generalforsamlingen er gået i gang, men det står hurtigt klart, 
at der ikke er nok fremmødte til at stemme vedtægtsændringerne igennem. Det 
manglende fremmøde er ikke kun en udfordring i jeres forening.

Newsec Datea oplever, at færre andelshavere har tid til at engagere sig i andelsbo-
ligforeningens liv og i de demokratiske beslutningsprocesser. Det gør det svært at 
træffe de nødvendige beslutninger og dermed sikre en ordentlig drift og udvikling 
i foreningen. 

Uafhængig af tid og sted
Med Den Digitale Generalforsamling bliver andelshaverne løsrevet fra kravet om at 
være et bestemt sted på et bestemt tidspunkt, når der er generalforsamling. Man 
kan stemme online eller via vores app, og på den måde være to steder på samme 
tid. 

NEWSEC DATEA GØR 
GENERALFORSAMLINGEN DIGITAL

Den Digitale Generalforsamling gør de  
demokratiske beslutningsprocesser i foreningen  
nemmere for både bestyrelsen og andelshaverne. 

Vil du vide mere om Den  
Digitale Generalforsamling?  
Kontakt Jacob Linvald på  
telefon 45 26 05 02 eller
JAL@newsec.dk

”Håbet er, at det kan få flere til at  
stemme. Samtidig gør vi det også  
muligt for bestyrelsen at forberede 
sig til generalforsamlingen uden at 
mødes fysisk. Det vil forhåbentlig  
være medvirkende til, at flere enga- 
gerer sig i bestyrelsesarbejdet”,  
siger Anette Dyhl, afdelingsdirektør  
for foreningsejendomme i Newsec 
Datea.

Brugervenligt og intuitivt
I mange foreninger bor ældre men-
nesker, som hverken ejer en com-
puter eller smartphone. Mange er 
også glade for den ”klassiske” ge-
neralforsamling. 

”Det er helt afgørende for os, at 
Den Digitale Generalforsamling 
er brugervenlig, enkel og intuitiv, 
så alle kan være med, ligesom det 
også er muligt at lade sig repræ-
sentere ved fuldmagt, hvis man 
ikke selv er digitalt indstillet. Jeg 
ved, at det langtfra er alle for-
eninger, der ønsker at være fuldt 
digitale, og jeg forventer således 
også, at nogen fortsat vil afholde 
fysiske generalforsamlinger. Jeg 
vil dog opfordre foreningerne til at 
være åbne og eventuelt give det en 
chance.” siger Anette Dyhl.

THE FULL 
SERVICE 
PROPERTY 
HOUSE

NEWSEC DATEA
Vi tilbyder foreninger, lejere, ejendomsejere og investorer et komplet udvalg af services inden for Property 
Asset Management, rådgivning og administration af ejendomme. Vi er 450 medarbejdere i Danmark og 
har kontorer i Kgs. Lyngby, Aarhus og Næstved.

NEWSEC DATEA Forening Artikel Ann 210x285 Den digitale OK.indd   1 26/10/17   10.07
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Når man siger ”bofællesskab” tænker 
mange ”kollektiv,” en boform med sin 
storhedstid i 70’erne, hvor grundlaget 
ofte var et opgør med den patriarkalske 
familiestruktur og de traditionelle fami-
lieværdier.

Men sådan er det ikke længere, 
fortæller Anna Falkenstjerne Beck. Hun 
er erhvervsPhD hos Kuben Management 
og Statens Byggeforskningsinstitut og 
skriver PhD om motivationerne for at 
etablere og flytte i bofællesskaber. Hun 
har de seneste år besøgt og fulgt en lang 
række bofællesskaber landet over. Så er 
det jo oplagt at spørge hende:

Hvad er et bofællesskab?
– Det er et godt spørgsmål, svarer 

Anna F. Beck, tænker sig længe om, 
inden hun svarer:

”At lave ting sammen”.

De nære værdier
Et bofællesskab er en kompleks bolig-
form der kan udformes på mange må-
der, men et bofællesskab tager oftest 
udgangspunkt i en privat bolig koblet 
op på et socialt fællesskab, fortæller 
Anna F. Beck: 

– I modsætning til 70’erne, hvor 
kernefamilien skulle brydes ned, kan 

kernefamilien i dag være et ideal med 
et privat rum til de intime familierela-
tioner koblet sammen med et socialt 
fællesskab med aktiviteter, traditioner 
og som regel med store fællesarealer 
som udearealer med høns og fælleshu-
se med stor spisesal. 

– Fællesskaberne har i dag udgangs-
punkt i aktiviteter: Man gør ting sam-
men, som at deltage i arbejdsdage og 
fællesspisning, og lærer dermed hin-
anden bedre at kende. Udgangspunk-
tet er omkring de nære værdier, ikke 
omkring en holdning til samfundet. 
Men der er oftest også et holdningsfæl-

En lang række bofællesskaber er organiseret som andelsboligforeninger. Her er fokus på værdier, 
fællesskab og nærhed. ABFnyt går bag om de lidt ”alternative” boformer og ser nærmere på, hvor-
dan de har valgt at organisere hverdagen. Og bliver du inspireret, så husk, at det altid er muligt at 
ændre jeres vedtægter - bare I er enige. 

BOFÆLLESSKABER

Interessen for bofællesskaber er stigende, og det er antallet også. Hvad er et bofællesskab i dag? 
Hvordan organiserer man det og sikrer sig, at andelshaverne også deltager i fællesskabet? En for-
sker og ABF’s jurist fortæller.

TEKST OG FOTO SIMON JEPPESEN

I kender det måske: Generalforsamlingen er gået i gang, men det står hurtigt klart, 
at der ikke er nok fremmødte til at stemme vedtægtsændringerne igennem. Det 
manglende fremmøde er ikke kun en udfordring i jeres forening.

Newsec Datea oplever, at færre andelshavere har tid til at engagere sig i andelsbo-
ligforeningens liv og i de demokratiske beslutningsprocesser. Det gør det svært at 
træffe de nødvendige beslutninger og dermed sikre en ordentlig drift og udvikling 
i foreningen. 

Uafhængig af tid og sted
Med Den Digitale Generalforsamling bliver andelshaverne løsrevet fra kravet om at 
være et bestemt sted på et bestemt tidspunkt, når der er generalforsamling. Man 
kan stemme online eller via vores app, og på den måde være to steder på samme 
tid. 

NEWSEC DATEA GØR 
GENERALFORSAMLINGEN DIGITAL

Den Digitale Generalforsamling gør de  
demokratiske beslutningsprocesser i foreningen  
nemmere for både bestyrelsen og andelshaverne. 

Vil du vide mere om Den  
Digitale Generalforsamling?  
Kontakt Jacob Linvald på  
telefon 45 26 05 02 eller
JAL@newsec.dk

”Håbet er, at det kan få flere til at  
stemme. Samtidig gør vi det også  
muligt for bestyrelsen at forberede 
sig til generalforsamlingen uden at 
mødes fysisk. Det vil forhåbentlig  
være medvirkende til, at flere enga- 
gerer sig i bestyrelsesarbejdet”,  
siger Anette Dyhl, afdelingsdirektør  
for foreningsejendomme i Newsec 
Datea.

Brugervenligt og intuitivt
I mange foreninger bor ældre men-
nesker, som hverken ejer en com-
puter eller smartphone. Mange er 
også glade for den ”klassiske” ge-
neralforsamling. 

”Det er helt afgørende for os, at 
Den Digitale Generalforsamling 
er brugervenlig, enkel og intuitiv, 
så alle kan være med, ligesom det 
også er muligt at lade sig repræ-
sentere ved fuldmagt, hvis man 
ikke selv er digitalt indstillet. Jeg 
ved, at det langtfra er alle for-
eninger, der ønsker at være fuldt 
digitale, og jeg forventer således 
også, at nogen fortsat vil afholde 
fysiske generalforsamlinger. Jeg 
vil dog opfordre foreningerne til at 
være åbne og eventuelt give det en 
chance.” siger Anette Dyhl.

THE FULL 
SERVICE 
PROPERTY 
HOUSE

NEWSEC DATEA
Vi tilbyder foreninger, lejere, ejendomsejere og investorer et komplet udvalg af services inden for Property 
Asset Management, rådgivning og administration af ejendomme. Vi er 450 medarbejdere i Danmark og 
har kontorer i Kgs. Lyngby, Aarhus og Næstved.

NEWSEC DATEA Forening Artikel Ann 210x285 Den digitale OK.indd   1 26/10/17   10.07

En anden måde 
at tænke hjem på
En anden måde 
at tænke hjem på

Bofællesskaber er populære alternativer til den traditionelle familiebolig. I bofællesskabet Udgården i Sabro bliver der her lavet fælles 
aftensmad og hver anden onsdag står de ældre børn fra 13-18 år for madlavningen.
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lesskab internt i bofællesskabet, måske 
omkring bæredygtighed, økologi og 
selvforsyning, forklarer Anna F. Beck. 

Orden og regler
Der er en lang række udfordringer ved 
et bofællesskab. Hvordan etablerer og 
vedligeholder man bofællesskabet, og 
hvordan får man nye andelshavere 
ind i en gammel flok? Hvordan sikrer 
man, at dem, der flytter ind, vil det 
samme som dem, der allerede bor der, 
og hvordan sanktionerer man, hvis det 
viser sig, at det ikke er tilfældet?

Jacob Vilhelmsen, jurist i medlems-
rådgivningen hos ABF, fortæller, at 
der er mulighed for at sætte regler for, 
hvem man vil have ind i foreningen: 

– Det kan være på grundlag af 
alder, i et seniorfællesskab kan man 
have fornuftige grunde til at ville bo 
sammen med andre på samme alder. 
Det kan være på grundlag af en hold-
ning til økologi i madlavning og på 
fællesarealerne eller det kan være en 
betingelse, at man deltager i arbejds-
dage og fællesspisning. 

Men han understreger, at det ikke 
er alt, der kan kræves. 

– Blandt andet giver Grundloven 
folk nogle rettigheder, som man skal 
respektere. Man kan fx ikke kræve, 
at der kun bor mennesker med dansk 

eller vestlig herkomst. Jacob Vil-
helmsen nævner et eksempel, hvor en 
forening, fortrinsvis af ældre menne-
sker, krævede at den nye indflytter gik 
ind i bestyrelsen samt kunne og ville 
betjene en computer. Det at sidde i be-
styrelsen er et frivilligt hverv, og man 
kan ikke via vedtægter tvinge folk ind 
i bestyrelsen:

– Kravene skal være saglige, og de 
skal være operative og specifikke nok 
til, at de kan håndhæves. Det skal 
formuleres klart, hvad det forventes, 
at andelshaverne er fælles om. Det er 
en forudsætning for, at kravene kan 
sanktioneres, at kravene er med i ved-
tægter eller i husorden, som er lovligt 
vedtaget på en generalforsamling, og 
at foreningen har søgt rådgivning ved-
rørende udformningen, understreger 
Jacob Vilhelmsen.

Kernen er, at brud på den vedtagne 
orden skal kunne sanktioneres. Det 
kræver, at spilleregler og sanktioner 
er vedtaget i overensstemmelse med 
reglerne.

Et fælles rum
Men det er ikke reglerne, der giver 
fællesskabet. Anna F. Beck fremhæver, 
at et bofællesskab er mere end blot en 
bolig. Det er et fællesskab, hvor man er 
sammen om nogle helt konkrete opga-

ver og løfter hinanden – og det ligger i 
god forlængelse af andelstanken:

– At etablere en andelsboligfor-
ening er en nem måde at organisere et 
fællesskab på oven på en struktur, der 
i forvejen lægger op til det. Det ligger 
i andelstanken, at man deles om ting 
og samtidig har brugsret til sin bolig. 
Dér har man grundlaget for det fælles 
engagement. n

GODE RÅD
• Vær klare og præcise omkring de 

fælles spilleregler i husorden og 
vedtægter.

• Inden du flytter ind: Gør dig klart, 
hvad fællesskabet kræver af tid, 
engagement og økonomi. 

• Når fællesskabet modtager en 
indflytter: Indflytteren er ny, det 
er fællesskabet ikke. En ordentlig 
velkomst kan gøre forskellen på 
en god og en dårlig proces.

• Hvis du gør plads til alle, er der 
også plads til dig.

• Overvejer du et bofællesskab: 
Spring ud i det!

Kilder: Anna Falkenstjerne Beck, Jacob Vilhelmsen 
og de foreninger, der bidrager til temaet.

Spar op til 30% på driften
Rigtig mange boligforeninger, vælger nedgravede affaldsløsninger fra Be-low A/S, 
hvor de minimerer restaffald og sikrer genanvendelse af andre sorterede fragmenter, 
herunder bioaffald. Hermed opnår man både en miljømæssig og en økonomisk 
gevinst.
 
Væk med det tunge arbejde
Med en nedgravet affaldsløsning fra Be-low A/S tømmes containerne med 
kraner. Der er mulighed for at nedsætte gebyret, ved at overgå til 14-dages 
tømninger for restaffald. 
Fordele: Pænt og hygiejnisk system, hvor lugtgener mindskes og overfyldte 
containere er fortid.
  
Ring efter en fagmand på 9838 5800
Få gratis råd og vejledning fra Be-low A/S. Vores konsulenter bidrager med viden 
og erfaring- og vi slipper ikke en opgave, før den er afleveret hos en tilfreds kunde.

Be-low A/S
Jellingvej 19 · 9230 Svenstrup
Telefon: 9838 5800
Web: www.be-low.dk · Mail: marianne@be-low.dk

Nedgravede affaldssystemer tilpasset til kundens behov
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– Vi er et moderne bofæl-
lesskab – ikke et kollek-
tiv. Vi deler ikke tandbørste 
eller løber ud og ind hos 

hinanden hver eneste aften, skriver 
bofællesskabet Fælleden på sin hjem-
meside:

– Det tiltalte mig. Jeg tænkte: Det 
er jo helt normale familier, der bor 
der, fortæller Charlotte Madsen på 33, 
beboer med sin mand og to børn på tre 
og fem. Det er fem år siden, de flyttede 
ind, og det har de ikke fortrudt. Når 
maden er klar kl. 18 i fælleshuset, kan 
man to uger ud af tre:

– Komme hjem fra arbejde, have 
eftermiddagen med familien uden at 

tænke på mad. Det er en stor luksus.
Charlotte fortæller om et tidspunkt, 

hvor hendes ene barn begyndte at 
stamme. Det gjorde hende bekymret. 
En anden mor sagde beroligende:

– Det gjorde min også, det går over.
Problemet løste sig selv. Der er 

andre, der har haft det sådan. Det 
giver perspektiver på livet, udveksling 
med mennesker i andre aldre med 
andre erfaringer end én selv, fortæller 
Charlotte.

Husorden for alle
Fælleden har en husorden, der præci-
serer, hvad der forlanges, bl.a. at man 
skal deltage i madlavning, fællesspis-

ning og arbejdsdage, samt at man skal 
være med i minimum én arbejdsgrup-
pe. 

Et eksempel på en arbejdsgruppe er 
indflyttergruppen. Når der er en ledig 
andel, har de samtaler med interesse-
rede. De ser bl.a. på familiesammen-
sætningen – mangler der måske børn i 
en bestemt aldersgruppe? Derefter ind-
stiller de en kandidat til fællesmødet, 
hvor alle har vetoret – som en sikring 
imod, at en beboer får en ubehagelig 
del af sin fortid som nabo. 

Men fællesskabet ligger først og 
fremmest i dagligdagen:

– Man skal ville det fællesskab, der 
er offline, man skal ville naboen. Det 

Fællesspisning, Charlotte Madsen og hendes to børn. Til den thailandske green curry blev brugt en ny karrypasta som er stærkere end den 
sædvanlige hvilket kom bag på nogle. Så der var et mindre stærkt alternativ til børnene.

“Vi snakker ret 
meget sammen her”
I Holbæk er 75 mennesker fælles om en del af deres dagligdag. De spiser, snakker og har aktiviteter sammen, 
deres børn leger med hinanden. Beboerne elsker deres fællesskab – og de kan være ved at kvæles i det.
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kan være meget krævende, men man 
får det hele igen, når man viser inte-
resse og engagerer sig i fællesskabet. 
Det er bare også vigtigt, at du kender 
dine grænser, husker dit privatliv. 
Ellers kan man drukne i fællesskab, 
fortæller Charlotte Madsen.

En anden beboer fortæller om følel-
sen af at kvæles i fællesskab. ”Relati-
onstræt,” kalder han det.

Fælles beslutninger
Tina Bøttcher har boet her siden begyn-
delsen i 1988, hvor hun var 23 år. Hun 
har fået sine to børn her, de er flyttet 
hjemmefra, og hun bor her stadig med 
sin mand:

– Vi snakker ret meget sammen her. 
Vi har ikke så meget bureaukrati – hvis 
der er nogle, der har nogle idéer og ger-
ne vil gøre noget, så gør de det.

Den store udfordring er løbende 
at tilpasse fællesskabet til de menne-
sker, der bor her, fortæller hun. Nogle 
gange skal der også tages beslutninger, 
hvor alle ikke er enige. Som fx da der 
blev foreslået en større udbygning af 
fælleshuset. ”Er det nu nødvendigt,” 

spurgte nogle, som hellere ville have 
en huslejenedsættelse. Udbygningen 
blev vedtaget ved afstemning, men det 
skabte efterdønninger, som stadig kan 
mærkes, fortæller Tina. Det kan være 
i en situation, hvor børnene har rodet 
aktivitetsrummet i fælleshuset til: ”Vi 
skulle aldrig have haft den udbygning,” 
kan en andelshaver så finde på at udbry-
de vredt. – Store beslutninger kræver 
tit en lang beslutningsproces for at 
modnes. Det er ikke sikkert, at alle kan 
blive enige, men der kan blive en større 
forståelse for beslutningen, siger Tina.

Udbyttet
Formanden, Ole Bach på 72, flyttede ind 
med sin søn i 1995. Han fortæller:

– Jeg har været ”parcelist,” der var 
intet, der bandt os sammen. Jeg kan godt 
lide at være alene, men her er jeg aldrig 
ensom.

ABFnyt spørger Tina Bøttcher:
Hvad får du ud af det?
– Jeg kan godt lide den energi, der er 

i vores bofællesskab, at to plus to kan 
give fem, når man laver ting sammen. 
Det er en genial måde at passe på hin-

anden på. Men det kræver noget energi. 
Her fungerer det i praksis, men jeg 
mangler nogle gange, at vi holder mere 
af hinanden. Det betyder, at jeg nogle 
gange overvejer, om der måske er andre 
mennesker, jeg hellere vil lege med. 
Måske kan jeg bruge min energi bedre 
et andet sted? Måske skal jeg rykke ud 
for at give plads til børnefamilier? n

Fælleden blev bygget i 1988. 
Blandt de første indflyttere var 
en gruppe unge fra Holbæk Semi-
narium, hvilket i folkemunde gav 
Fælleden øgenavnet Klogeparken.
30 boliger, 50 voksne, 25 børn.
Fællesspisning mandag til fredag, 
en gruppe på 15 af de 45 voks-
ne fordeler en uges madtjanser 
mellem sig efter et pointsystem: 
madlavning 2 point, oprydning 1 
point, hver skal tage opgaver for 
i alt 6 point i den uge. 4-6 årlige 
arbejdsdage, en række arbejds-
grupper, hvor man skal være med i 
minimum én.

FAELLEDEN.DK

Arbejdsdag 2016 10/2: Fælleden har 4-6 årlige arbejdsdage. Her er det udearealerne der vedligeholdes. Privatfoto

FÆLLEDEN
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Fredag, spisetid i bofæl-
lesskabet Udgården uden 
for Århus. 16 husstande, 
30 voksne og 11 børn. 

Der er 30 til spisning, langtidsstegt 
okseklump fra egne dyr, sellerimos af 
selleri fra egne marker samt rester fra 
ugens fire andre madlavninger. Der er 
vin i glassene, øl på bordet, snakken 
går.

Én ved bordet fortæller om den-
gang, en nyindflyttet købte ikke-øko-
logisk sukker til fælleskøkkenet:

– Det kan man bare ikke, udbryder 
kvinden ved siden af mig.

Alberte på 22 er vokset op herude. 
Hun fortæller om, når der er rund 
fødselsdag. Så mødes alle ”i hemme-
lighed” klokken ”lort om morgenen”, 

sniger sig hen til fødselarens sove-
værelsesvindue og synger højlydt 
fødselsdagssang. Fødselaren vågner 
overrasket, har ”tilfældigvis” lige bagt 
boller og inviterer alle ind:

– Det er så hyggeligt, udbryder Al-
berte. En ved bordet fortæller grinen-
de om dengang en ny, som endnu ikke 
kendte traditionen, kom vaklende ud i 
morgenkåbe – ægte forbløffet.

10 årlige arbejdsdage
I Udgården spiser andelshaverne sam-
men fra mandag til fredag, og der er ti 
årlige arbejdsdage:

– Arbejdsdagene og fællesspisnin-
gen er krumtapperne i fællesskabet, 
fortæller Henrik Wind, medlem af 
bestyrelsen, og fortsætter:

– Kommer der potentielle indflyt-
tere og spørger, om fællesspisningen 
er en pligt, får de en meget hurtig 
rundvisning.

Det står ikke nogen steder, ligesom 
det ikke står nogen steder, at man skal 
møde til arbejdsdagene. Som en bebo-
er formulerer det:

– Vi har kun uskrevne regler.
En anden supplerer:
– Reglerne er uskrevne – men ikke 

usagte.
Udgården har med andre ord ingen 

husorden, de har uskrevne regler, som 
bliver overleveret mundtligt.

Ansvar
En kvinde ved bordet, Mette, fortæller 
om sine grunde til at flytte herud: 

Fællesspisningen er vores krumtap, fortæller en beboer. Der er to på madlavning og to på opvask og oprydning.

Workshop og fremtidsværksted
Fællesskaber har en kultur. Traditioner og regler, anekdoter og anvisninger, der viser hvordan ”man” gør, og 
som er med til at skabe rammer både for dem i fællesskabet og for dem på vej ind. ABFnyt besøger bofælles-
skabet Udgården, der i høj grad bygger på uskrevne regler og overlevering.

TEKST OG FOTO SIMON JEPPESEN
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A/B SØPASSAGENS 
ENERGIRENOVERING
· Nye energivinduer mod gaden

· Solceller på taget

· Efterisolering af ydermur

· Efterisolering af tag

· Tagterrasse med udekøkken 
 og byhave

· Regnvandsopsamlingsanlæg, 
 der dækker vandforbruget i 
 fællesvaskeriet

· Tætning af døre mv.

Læs mere på
WWW.SPARENERGI.DK

Læs mere på
WWW.BEDREBOLIG.DK/FLERFAMILIEHUS

Kilde: A/B Søpassagen

– Jeg ville give mine børn et andet 
liv end ét med parcelhus. Jeg ville give 
dem dyr, luft, natur. Fællesskabet var 
noget, der fulgte med.

En anden, Vibeke, fortæller:
– Det vigtigste for mig er det sociale 

fællesskab. Jeg er ligeglad med grønt-
sagerne.

Begge har de boet her siden begyn-
delsen i 1992, og begge regner med at 
blive gamle her:

– Her rummer vi hinanden, vi giver 
plads til hinanden, fortæller Mette.

Snakken går videre ved bordet, på 
ABFnyts spørgsmål om regler nævner 
en et eksempel på en helt fast regel: 
Gæster til mad fredag skal skrives på 
senest onsdag.

Hvor står det?
– Ingen steder.
Faktisk er madordningen netop 

blevet reorganiseret. Der blev holdt 
møder, alt blev snakket igennem. Der 
kom ingen ændringer, men drøftelsen i 
sig selv gav ejerskab - også til dem, der 
ikke oprindeligt har udformet måden, 
det kører på, fortæller Henrik Wind. 

Mette fortæller:
– Jeg tror ikke på nedskrevne regler. 

Et menneskefællesskab bevæger sig. 
Den her måde at tænke på oplever jeg 
som en del af kulturen herude. Alt 
kan lade sig gøre, når vi bare gør det i 

stedet for at snakke tingene ihjel. Hun 
afslutter:

– Udgården er et sted, vi har sam-
men, ikke kun et sted vi bor.

Ældre kan også bidrage
Af de 26 voksne, der flyttede ind i 92, 
er halvdelen tilbage, og yderligere 7 har 
været her i mindst 15 år. Folk bliver 
ældre, børn vokser op.

Én på 57 fortæller, at hun har slid- 
skader i nakken. Der er ting, hun fysisk 
ikke længere kan, og det giver dårlig 
samvittighed. Hun spørger sig selv:

– Kan jeg blive boende her?
En anden fortæller, at selv om man 

ikke længere kan bukke sig, kan man 
lave andre ting, som er værdifulde.

Lige nu er her en ledig andel. Skal 
den sælges til en familie med små 
børn? Den beslutning er ikke taget 
endnu. Efter sommerferien er der 
en workshop, et fremtidsværksted, i 
Udgården. Målet er at finde det fælles-
skab, der udvikler sig og følger med 
beboerne. 

Mangfoldighed i blodet
Men ét er sikkert: Man bliver mærket af 
at bo her. Alberte på 22 fortæller om at 
vokse op i Udgården:

– Jeg er vant til, at alle kender alle. 
Jeg har altid haft nogle at lege med, 

og så har jeg fra barnsben set, at der 
er forskellige måder at være mor, far, 
søster på. Det har givet mig en dyrebar 
forståelse af mangfoldighed og af, at vi 
alle er her sammen.

Hun fortæller også om nogle af de 
værdier, hun har fået med – hvor for-
arget hun blev, når hendes klassekam-
merater på gymnasiet ikke ryddede op 
efter sig selv i kantinen:

– Der kommer jo nogle efter dem, der 
også skal bruge bordet!

Arbejdsdag. Kalveboksen tømmes for møg som køres ud på marken, hvor det skal spredes senere. Per Bartholin har boet i Udgården siden 
2003.

Dannet 1992 med 16 boliger. Den-
gang med 26 voksne og 20 børn. I 
dag 30 voksne og 11 børn.
Fællesspisning mandag til fre-
dag, det giver hver voksen to 
madlavninger og to oprydninger 
pr. måned, børn 13-18 år laver 
mad hver anden onsdag sammen 
med en voksen. 10 årlige arbejds-
dage, 10 årlige fællesmøder, et 
utal af arbejdsgrupper.
I alt 36 tønder land, køer, høns, 
grøntsager, stort fælleshus med 
spisesal, store fællesarealer.
Udgården har p.t. ingen hjem-
meside, den blev inficeret af 
russiske hackere og er under 
rekonstruktion.

UDGÅRDEN



Uanset om du er i bestyrelsen for en større eller mindre  
andelsboligforening, har du brug for en bank, som hjælper 
dig i dit arbejde.

Storkundechef Carsten Nygaard og resten af teamet  
er bankfolk med mange års erfaring inden for andels
bolig markedet. Derfor får I en brugbar partner til bolig
foreningens bestyrelse og administrator.

I får rådgivning og sparring i øjenhøjde – lige fra opti
mering af ejendommens økonomi, til projekter, møder  
og det daglige arbejde. Og hvis der bliver brug for en 
ekspert i kulissen eller et tæt samspil om en langsigtet 
vedligeholdelsesplan, kan I være sikre på at træffe jeres 
beslutninger på et solidt og professionelt grundarbejde. 

Så er der brug for at finde muligheder i regnskabet?  
Overvejer I en ny vurdering, eller måske andre låne
muligheder? Kontakt erhvervsafdelingen i Lån & Spar.

Personlig 
Professionel 
Bundsolid 

Er der brug for en 
bank, som hjælper 
med løsninger  
til bestyrelser  
i andelsbolig- 
foreninger? 

Ring 3378 2388 hvis du  
vil bruge vores erfaring

Carsten Nygaard, Storkundechef.  
Ansvarlig for boligforeningskunder i Lån & Spar

RING 3378 2388 og få en 
snak med Carsten Nygaard 
eller en af de andre i teamet

Annonce_ABF_2018.04.30_210x285.indd   1 07/04/2018   10.42



Låneomlægning

Vurderinger

Budgetlægning

Spørgsmål til årsrapporten

Det kan jeg bl.a hjælpe med:

En økonomisk stabil forening er altafgørende for en tryg hver-
dag for alle andelshavere. Derfor kan medlemsforeninger altid 
kontakte ABF’s økonomiske rådgiver Karina Egholm og få råd og 
vejledning om fx vurderingsprincipper og andelsværdiberegning.

Foreninger kan også få rådgivning i forhold til fordele og ulem-
per ved forskellige lånetyper, når de skal ud på lånemarkedet. 
Her sender foreninger deres beregninger og lånetilbud fra 
banker og realkreditinstitutter til ABF, der gennemgår tilbuddene 
og giver feedback ift. fordele og ulemper ved den pågældende 
lånetype samt ABF’s anbefaling.

ABF anbefaler, at foreninger altid sender foreningens vedtægter 
og seneste årsrapport, når I skal i dialog med medlemsrådgivningen.  
Det er med til at sikre en skræddersyet rådgivning, der tager højde 
for vedtægterne i netop jeres forening og samtidigt understøtter 
foreningens nuværende økonomiske 
og finansielle situation.

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
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andelsliv  

Navn og alder:
Kamma Mikkelsen, 84 år.

Hvad laver du til daglig?
Jeg er pensionist, men har tidli-
gere haft fire rengøringsjob – på 
én gang.

Hvorfor bor du i andelsbolig-
forening?
Jeg boede med min mand i et 
stort hus på 300 kvadratmeter 
og med 1500 kvadratmeter have 
i Rostved få kilometer fra Rønde. 
Vi var fire hold venner, der holdt 
øje med byggeriet, da det var ved 
at blive opført. Vi syntes, det 
så hyggeligt ud og besluttede 
os for at flytte ind, da det stod 
færdigt. Da min mand døde, var 
det også oplagt for mig at flytte i 
en mindre bolig.

Hvor mange år har du boet i 
foreningen?
14 år – jeg var blandt de første, 
der flyttede ind.

Hvilke reaktioner møder du hos 

andre, når du fortæller, at du 
bor i andelsboligforening?
Mange tror, andelsboligforenin-
gen kun er for pensionister, men 
sådan er det slet ikke. Lige i 
øjeblikket er der, så vidt jeg kan 
regne ud, tre mødre med helt små 
børn.

Hvad er det bedste ved at bo i 
foreningen?
Den er veldrevet, og tidligere 
kendte jeg alle beboere, men nu 
har der været udskiftning, så 
det er ikke alle, jeg har kontakt 
til. Jeg bor i et endehus med lidt 
mere have end de øvrige andele, 
og da jeg altid har været glad for 
havearbejde, passer det mig rig-
tig godt, selv om jeg efterhånden 
har fået nogle problemer med 
helbredet. 

Hvad er dine ønsker for for-
eningens fremtid?
At andelsboligforeningen også 
fremover vil være stabil og vel-
drevet. Der skal nemlig ikke laves 
ret meget om, før vi brokker os…

BAG DØRENE
Skov og marker grænser op til 
Andelsboligforeningen Moeslund 
i Rønde på Djursland. Foreningen 

består af 22 boliger på mellem 55 og 110 
kvadratmeter, og de første andelshavere 
flyttede ind i byggeriet i slutningen af 2003. 
ABFnyt bankede på hos seks andelshavere.

Navn og alder:
Annette Dyhre, 74, bor i nummer 
77. 
Mette Krabbe Mølgaard, 78, bor i 
nummer 53
Annette og Mette er veninder, og 
mødes jævnligt – for eksempel 
til en morgenbitter i solen ved 
hovedindgangen til andelsbolig-
foreningen.

Hvad laver I til daglig?
Annette: Jeg er pensionist og ar-
bejdede tidligere som klinikassi-
stent i den lokale skoletandpleje.
Mette: Jeg er pensioneret folke-
skolelærer.

Hvorfor bor I i andelsboligfor-
ening?
Mette: Jeg  flyttede hertil, da 
jeg blev alene. Jeg har altid holdt 
meget af naturen, og her bor 
jeg på kanten af en ådal og med 
udsigt til skov og mark. Desuden 
tiltaler det mig at have naboer og 
fællesskab tæt på.
Annette: Jeg mistede også min 
mand og flyttede derefter til 
Rønde. Jeg synes, det er trygt at 
have naboerne tæt på.

Hvor mange år har I boet i for-
eningen?
Annette: Til maj bliver det 13 år, 
og jeg har været glad for hver 
eneste dag.
Mette: Jeg har boet her lidt læn-
gere – i 14 år – helt fra starten.

Hvilke reaktioner møder I hos 

andre, når I fortæller, at I bor i 
andelsboligforening?
Mette: De fleste er positive, men 
nogle spørger mig, hvorfor jeg 
ikke bor til leje, når jeg er pensi-
onist. Jeg svarer dem, at det var 
fællesskabstanken, der fik mig til 
at vælge andelsboligforeningen.
Annette: Mine venner synes, det 
lyder godt, og nogle af dem har 
sagt, at de også godt kunne tæn-
ke sig at bo på denne måde.

Hvad er det bedste ved at bo i 
foreningen?
Annette: Jeg bor tæt på mine 
børn, og så synes jeg, det er 
hyggeligt at kunne dumpe ind hos 
hinanden og nyde en pizza og en 
øl. Jeg ser mest til dem, jeg bor 
tættest på. Dem bytter jeg nøgle 
med, så vi kan tage posten ind for 
hinanden, hvis vi er ude at rejse.
Mette: Foreningen er veldrevet, 
og vi passer på hinanden. Det er 
også skønt, at min nabo har to 
børn, så det ikke er en ren pensio-
nistforening.

Hvad er jeres ønsker for for-
eningens fremtid?
Mette: Jeg kunne godt tænke 
mig endnu mere fællesskab – at 
vi kunne spise sammen og holde 
flere selskaber. Jeg håber også, at 
vi kan fortsætte med at have det 
godt med hinanden.
Annette: Jeg kunne godt tænke 
mig at vi fik et samlingssted – et 
fælleshus – hvor vi kunne mødes i 
større sammenhænge.

TEKST JAKOB KEHLET        FOTO HELENE BAGGER
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 andelsliv

Navn og alder:
Charlotte Jochumsen, 37, samt 
sønnerne Lasse, 14, og Tobias,12.

Hvad laver I til daglig?
Charlotte fortæller:
Jeg arbejder på Rønde Apotek som 
servicemedarbejder. Tobias og 
Lasse går på Feldballe Friskole, 
der ligger otte kilometer fra 
Rønde.

Hvorfor bor I i andelsboligfor-
ening?
Mine forældre købte boligen til 
mig. Den passer godt til mig og 
drengene.

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

Hvilke reaktioner møder I hos 
andre, når I fortæller, at I bor i 
andelsboligforening?
Vi har kun mødt positive reak-
tioner.

Hvad er det bedste ved at bo i 
foreningen?
Det bedste er trygheden ved at 
bo så tæt på andre – og så ligger 
andelsboligforeningen et rigtig 
dejligt sted.

Hvad er jeres ønsker for for-
eningens fremtid?
Vi ønsker, at andelsboligforenin-
gen fortsætter i samme spor. 
Det fungerer bare!

Navn og alder:
Birte Harpøth, 77, og Evard 
Bruun, 79.

Hvad laver I til daglig?
Evard fortæller: Vi er begge 
pensionister. Jeg går til fitness 
tre gange om ugen, og så er jeg 
meget aktiv i andelsboligforenin-
gen, som jeg er formand for.

Hvorfor bor I i andelsboligfor-
ening?
Vi flyttede fra et hus med en stor 
grund i Thorsager, der ligger seks 
kilometer fra Rønde. Det skete i for-
bindelse med, at jeg fik problemer 
med balancen. I andelsboligforenin-
gen har vi en lille, overkommelig 
have, og så ligger Rønde centralt i 
forhold til offentlig transport.

Hvor mange år har I boet i 
foreningen?
Tre år – jeg har været formand i 
de seneste to år.

Hvilke reaktioner møder I hos 
andre, når I fortæller, at I bor i 
andelsboligforening?

Vores børn syntes, at det var 
alletiders valg, vi traf, og alle 
andre har også været positive. 
Det er en meget populær andels-
boligforening med god økonomi 
og venteliste – de seneste to 
ledige boliger blev solgt på 
tre-fire dage.

Hvad er det bedste ved at bo i 
foreningen?
Vi bor i et dejligt, grønt område 
med god udsigt. Andelsboligfor-
eningen er kun 14 år gammel, så 
alt er indrettet efter tidssva-
rende krav. Der er brede døre 
og ingen dørtrin, så vi kan blive 
boende, selv om vi skulle blive 
dårligt gående.

Hvad er dine ønsker for for-
eningens fremtid?
Jeg håber, den må trives, som 
den har gjort det de forløbne 14 
år. Økonomien er god, og real-
kreditinstitutterne er positive 
over for låneomlægninger. Der 
er ingen tomme boliger, og vi 
har en aldersvarieret bolig-
masse.

Navn og alder:
Birthe og Egon Christensen, 
begge 76.

Hvad laver I til daglig?
Birthe fortæller:
Vi er begge pensionister. Egon 
var fabrikschef i slagteribran-
chen. Jeg er butiksuddannet og 
har arbejdet på kontor. 

Hvorfor bor I i andelsboligfor-
ening?
Vi boede i et hus i Skødstrup i 
30 år, men vi kunne ikke klare 
at bo i et stort hus, efter Egon 
fik en blodprop. Her har vi en 
mindre have, og så har vi vores 
sommerhus. Mere kan vi ikke 
overkomme at passe. 

Hvor mange år har I boet i 
foreningen?
Vi flyttede ind den 17. december 
2003 som nogle af de første 
beboere. Jeg sad i bestyrelsen 
de første otte år, derefter blev 
jeg afløst af Egon.

Hvilke reaktioner møder I hos 

andre, når I fortæller, at I bor 
i andelsboligforening?
Vi går til idræt med andre ældre, 
og blandt dem er der mange, der 
spørger interesseret. De synes, 
det lyder dejligt - og billigt, og 
nogle bliver faktisk fristet til at 
følge vores eksempel.

Hvad er det bedste ved at bo i 
foreningen?
Med 22 andele er den meget 
overskuelig, og så er det skønt, 
at her også bor børn. Vi gider 
nemlig ikke bo i et oldekolle. Om 
vinteren kommer der en mand 
og rydder sne, og om sommeren 
sørger gartneren for de ydre 
arealer, så det er kun et lille 
stykke have, vi selv skal holde.

Hvad er jeres ønsker for for-
eningens fremtid?
At den får lov til at køre på 
samme vis. Her bor mange pen-
sionister, så huslejen må helst 
ikke stige for meget. Samtidig 
håber vi, at vi også fremover 
må leve i fred og fordragelighed 
med hinanden.
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DANSK GLASFORSIKRING A/S
Telefon 45 87 13 66

danskglasforsikring.dk

Glasforsikring
med stærk dækning 

- siden 1885
Vi forsikrer

Glas i lejligheder • Glas i opgangen
Glas i vaskehuset • Glas i selskabslokalet

Glas i cykelskuret • Glas på altanen
Glas i elevatoren • Glas i hele ejendommen

Og naturligvis også sanitet

Ingen selvrisiko
Vælg selv jeres håndværker

Ring i dag og få jeres pris med 
det samme – det betaler sig

love & regler  

Download husorden på
WWW.ABF-REP.DK > LOV & FAKTA > ØKONOMI > EMIR

Det er obligatorisk for udlejere at udarbejde ind- og fraflytnings-
rapporter, for at udlejere skal kunne gøre et istandsættelseskrav 
gældende overfor en lejer ved fraflytning.

Rapporterne skulle førhen udleveres fysisk til lejers under-
skrift ved synet. 

Fra 1. januar 2018 er det muligt at udlevere rapporterne som 
et digitalt dokument, fx som en e-mail eller som en fil vedhæf-
tet en e-mail. Dog bør udlejer altid sikre sig lejers skriftlige 
samtykke til, at rapporten udleveres digitalt og huske, at lejer 
skal kvittere for modtagelsen. 

Ind- og fraflytningsrapporter er kun relevante i foreninger, 
som har lejere.

Pr. 1. januar 2018 er ægteskabslovgivningen ændret, og der er 
indført nye regler om deling af ægtefællers formue ved sepa-
ration/skilsmisse samt om andelshavers mulighed for at sælge 
sin andelsbolig. 

En ægtefælle, der ikke er andelshaver, kan efter de nye regler 
overtage andelsboligen, hvis den anvendes til helårsbolig for fami-
lien, selvom andelsboligen tilhører den anden ægtefælle. 

Derudover kan den ægtefælle, der ejer andelsboligen ikke 
sælge boligen uden den anden ægtefælles tilladelse (beskyttel-
se af familiens bolig).

Den 25. maj 2018 træder den nye persondataforordning fra EU i 
kraft, som har samme virkning som en dansk lov. 

Forordningen fastsætter regler for, hvordan personoplysnin-
ger må behandles. Personoplysninger er enhver information 
om en identificerbar person, fx navn, CPR-nummer, adresse, 
telefonnummer, e-mailadresse, informationer om en persons 
helbred, økonomi mv.

ABF er i gang med at udarbejde en vejledning til medlems-
foreninger, som forklarer, hvordan medlemsforeningerne bør 
håndtere reglerne i bestemte situationer. Den kan downloades 
via abf-rep.dk, når loven træder i kraft.

I 2014 kom der et nyt EU-regelsæt (EMIR), som havde til hensigt at 
øge gennemsigtigheden ved handel med finansielle instrumenter. 
ABF har siden 2014 været i dialog med Finanstilsynet for at få 
afklaret, om andelsboligforeninger er omfattet af EMIR-regler-
ne. ABF har netop modtaget svar fra Finanstilsynet, hvori de 
bekræfter, at andelsboligforeninger skal have en LEI-kode samt 
er omfattet af indberetningspligten, såfremt man har et finan-
sielt produkt, som fx renteswap. 

En LEI-kode er forbundet med et oprettelsesgebyr samt en 
årlig omkostning. Bankerne kan vejlede i forhold til oprettelse 
af LEI-kode samt indberetning. 

På ABF’s hjemmeside kan I læse mere om LEI-koder. 

Ind- og fraflytningsrapport 

Overtagelse ved skilsmisse 

Behandling af personoplysninger

Obligatorisk med LEI-kode
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Høringssvar om 
en sund andelsboligsektor
Regeringen har sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti 
og Radikale Venstre indgået en politisk aftale, der vil fremme en 
mere robust andelsboligsektor. 

Aftalen anbefaler 16 tiltag og udspringer af de anbefalinger, som 
en arbejdsgruppe er kommet med. ABF har siddet med i arbejdsgrup-
pen sammen med Finans Danmark og Erhvervsministeriet. 

Du kan læse ABF’s høringssvar til lovudkastet på ABF’s hjemmeside.

Foreninger med 20 andele og derunder får leveret 
medlemsbladet ABFnyt med posten, som adresseløs 
forsendelse i ”med rundt”- omslaget. Leveringen 
sker til foreningens formand/kontaktperson, som 
derefter fordeler bladet til foreningens øvrige andel-
shavere.

Foreninger med mere end 20 andele får bladet 
leveret som pakke med GLS. Leveringen sker også 
til foreningens formand/kontaktperson.

Ønsker jeres forening at få ABFnyt leveret direkte 
til hver enkelt andelshaver, kan I udfylde tilmel-
dingsskemaet, som I finder på ABF’s hjemmeside. 

Find ABF’s firmaguide på
WWW.ABF-REP.DK

Læs mere om høringssvar på
ABF-REP.DK > OM ABF > POLITIK > HØRINGSSVAR

Læs mere om aftalen på
ABF-REP.DK > NYHEDER (27.11.2017)

Er du på jagt efter en ejendomsmægler, der kan sælge din 
andelsbolig? Eller søger du en maler, der kan give dine grå 
vægge en makeover? 

På ABF’s hjemmeside er der hjælp at hente, for her finder du 
ABF’s firmaguide. 

Firmaguiden giver dig adgang til en lang række firmaer med 
ekspertise inden for andelsboligområdet. 

Og sidder du i foreningens bestyrelse, kan du også finde in-
formation om professionelle aktører på andelsboligområdet, 
såsom revisorer, advokater og valuarer. 

Der kommer hele tiden nye firmaer og kategorier, så brug 
ABF’s firmaguide næste gang, du som andelshaver eller som 
bestyrelsesmedlem har brug for en hjælpende hånd.

Find din næste 
fagmandabf nyt

Følg ABF på
FACEBOOK.COM/ABF.REP.DK

Download skema på
WWW.ABF-REP.DK > MEDLEMSKAB > MEDLEMS-
BLADET ABFNYT > ABONNEMENT OG ANNONCER

Læs mere om landsmødet på
WWW.ABF-REP.DK > OM-ABF > LANDSMØDE

Ønsker du information om andelsboligområdet, kan du ”synes godt 
om” ABF’s facebookside og få opdateringer med nyheder, informa-
tion og viden.

Tre populære opdateringer har været:
 • Husdyr i foreningen (4. april) Et opslag fra besøgende 
 • Juridisk og økonomisk ordbog for andelshavere (12. marts)
 • Airbnb og fremleje (9. februar)

Lørdag den 27. oktober 2018 er der landmøde i Odense. Alle medlems-

foreninger har mulighed for at stille forslag til landsmødet. Forslag 

skal dog være sekretariatet i hænde senest den 15. juni 2018.

På landsmødet har alle medlemsforeninger adgang og stemmeret. 

Skriftlig indkaldelse til landsmødet sendes til foreningens formand 4 

uger før, landsmødet afholdes. 

Landsmødet er ABF’s øverste myndighed. Her fastlægges de 

overordnede principper for ABF’s arbejde, og i 2018 er ABF’s fremtidige 

struktur til debat. Derudover vil der være aktuelle boligpolitiske indlæg, 

og medlemskontingentets størrelse i perioden 2019-2023 fastlægges.

På landsmødet vælges også ABF’s formandskab for de næste fire år. 

Facebook-hits

Forslag til landsmøde 2018

Få ABFnyt 
direkte i posten

Foråret står i generalforsamlingens tegn i mange 
foreninger, og det kan betyde nye ansigter i bestyrelserne. 

ABF anbefaler, at foreningen har en foreningsmail, som alle besty-
relsesmedlemmer har adgang til. Det sikrer en nemmere overgang i 
forbindelse med nye medlemmer og en mere smidig, daglig drift.

Hvis foreningens adresse har været knyttet op på et tidligere 
medlem af bestyrelsen, så husk at informere offentlige myndig-
heder, såsom kommunen og CVR-registret. Det gælder dog ikke de 
foreninger, som har fast adresse hos fx administrator eller i deres 
bestyrelseslokale/-kontor.

Husk at give ABF besked om formandsændringer og eventuel ny 
mail og postadresse. Du kan skrive til os på abf@abf-rep.dk, ringe 
på 33 86 28 30 eller taste selv på abf-rep.dk > Log in.

Ny formand / 
Foreningsmail
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Forslag til landsmøde 2018

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

•  Tag og tagterrasser

•  Facader 

•  Vinduer 

•  Altaner

•  Badeværelser

•  Trappeopgange

•  Gårdanlæg

•  Tilstandsrapporter 

•  Vurderinger af  
   andelsboliger

TRÆNGER JERES ANDELSBOLIGFORENING 
TIL ET LØFT?

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

Ring for et 
uforpligtende 
tilbud: 
33 25 44 00

REFSHALEVEJ 147
1432 KØBENHAVN K
+45 3268 0800
AI@AI.DK - AI.DK

Vi tegner boliger
AI Arkitekter & Ingeniører 
tilbyder teknisk rådgivning inden for:

• Byfornyelse, tagboliger og renovering
• Tilstandsrapporter og vedligeholdelsesplaner
• Energimærkning og -renovering
• Rådgivning vedr. VVS, afløb og konstruktioner
• Gårdanlæg, anlæg og kloak

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!
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 andelspanel
TEKST MADS BOSERUP LAURITSEN

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 bybonde og grundlægger af Tagtomat.dk, Mads Boserup Lauritsen.

Mette Juel Madsen
UNDERVISER, CENTER 
FOR KONFLIKTLØSNING   

Mads Boserup Lauritsen 
BYBONDE OG GRUNDLÆGGER
AF TAGTOMAT.DK

Rie Skårhøj
CHEFKONSULENT 
I LED FRIVILLIGE

ANDELSPANEL

I arbejdet med at skabe grønne 
fællesskaber i andelsboligforenin-
ger støder vi ofte på spørgsmålet 
”Det er en god ide, men hvem skal 
drifte det?” eller ”det lyder fint, 
men hvem gør det færdigt?” Ét 
er sikkert. Det lykkes kun at lave 
en god renovering, hvis flere end 
blot Tordenskjolds soldater ønsker 
forbedring.

Når vi i TagTomat arbejder med 
grønne fællesskaber og arealer, er 
det altid ud fra paradigmet, ”vi 
laver de 80%, og andelshaverne 
skal være med til at lave de sidste 
20%.” Det vil for det meste sige, at 
andelshaverne er med til at plante 
de plantekasser og højbede, vi leve-
rer til, og evt. at de, før vi mødes til 
en fælles arbejdsdag, har klargjort 
dyrkningsarealer, så det bare er at 
gå i gang. Det er alfa og omega, at 
der, inden en arbejdsdag går i gang, 
er lavet forberedelser, som gør, at 
mange kan lave manuelle arbejds-
opgaver, der giver mening. Både for 
at holde moralen oppe, men også 
fordi god planlægning gør, at man 
kan få noget fra hånden og opleve, 

at vi løfter i flok. Opgaver som at 
sørge for forplejning er også vigtige, 
så er der nogen, som ikke kan/vil 
grave, så spørg, om de vil bage en 
kage og sørge for frokost.

De steder, hvor jeg oplever 
størst synergi mellem det frivillige 
arbejde, som bestyrelserne læg-
ger, og den energi, der kan være i 
andelshaveres skabertrang og den 
stabile drift af ejendommen, er der, 
hvor bestyrelserne har formået at 
ansætte viceværter, der vil ”være 
til stede” og sørge for, at det er an-
delshavernes behov, som løses, og 
ikke viceværtens præferencer for, 
hvordan et udeareal ser ud. Bor du 
i en andelsboligforening, hvor du 
oplever, at viceværten modarbej-
der de ideer og drømme, I har som 
andelshavere og bestyrelse, vil jeg 
opfordre jer til, at I skifter vice-
vært. Folk, som er ansat, skal løfte 
de arbejdsopgaver, som kollektivet 
har valgt, at de skal løse, og hvis 
de ikke ønsker at bidrage til det 
fællesskab, som I har, så er de ikke 
de rette til jobbet.

I bund og grund er det i sidste 

ende et spørgsmål om, hvem der 
skal lave de sidste 20%. Ønsker I 
som bestyrelse og andelshavere at 
lave den sjove femtedel? Eller er 
I endt i en situation, hvor ingen i 
bestyrelsen ønsker at være kasserer 
eller formand for et underudvalg 
med altaner? Jeg husker selv fra 
min tid som formand i vores an-
delsboligforening, at det var svært 
at give slip på opgaver og ansvar, 
men jeg tænker også tilbage på, 
hvor fedt det var, når de rigtige 
opgaver blev givet videre.

Godt forår til jer alle – håber I 
får gavn af grønne fællesskaber i 
2018!

Ps. Vi er gået direkte til en altan-
montør uden om de store firmaer, 
fordi jeg og andre selv kan løfte 
planlægningen af et altanprojekt. 
Derved har vi sparet 25.000 kr. 
pr. altan. Bare et lille trick til, at 
man skal vælge hvilke projekter, 
man laver selv, og hvilke man skal 
købe sig til. Måske er det også på 
altanprojekter, at I skal lave 20% af 
arbejdet? n

Fælles om fællesarealer

Tine Rensch Sode
BYGNINGSKONSTRUKTØR 
OG FAGEKSPERT I BOLIUS   



SPECIALISEREDE RÅDGIVERE I:

• Tagboliger

• Altaner

• Drifts- og vedligeholdsplaner

• Tagterrasser

• Vinduesudskiftning

• Tagudskiftning

• Gårdprojekter

• Trapperenovering

• Byfornyelse

• Facaderenovering

Plan1 - Cobblestone Architects
Gammel Køge Landevej 57, 3. sal
2500 Valby
Tlf.: +45 7022 7715
E-mail: www.plan1.dk

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



- En fantastisk
mulighed

at komme ud
i det fri

30år
Efter 30 år og mere end 120.000 monterede altaner tillader vi os at sige, at vi er 
specialister i altaner. Kontakt os allerede i dag så din drøm kan blive til virkelighed. 
balco@balco.dk, tlf. 57 83 13 50. 

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

Jørn Munch, Statsautoriseret revisor 
Direkte: +45 41 96 58 63 · E-mail: jmu@redmark.dk

r e d m a r k . d k

Nøglen til regnskabet
– for andelsbolig- og ejerforeninger

Vi er specialister i revision, regnskabsudarbejdelse og 
rådgivning for andelsbolig- og ejerforeninger mv. Vi har 
en tæt kontakt til administratorer, advokater, penge- og 
realkreditinstitutter til gavn for vore kunder. Derfor har 
mere end 500 af landets andelsbolig- og ejerforeninger 
mv. valgt os som revisor for netop deres forening.

Følg ABF på 
facebook.com/abf.rep.dk 

og få nyheder 
og information om 
andelsboligområdet

FÅ BESØG AF ABF
Book en lokal ABF-repræsentant, som kommer ud i net-
op jeres forening og fortæller om ABF, andelsboligsekto-
ren og hvad I kan bruge ABF til. 

Jeres bestyrelse skal blot kontakte ABF’s sekretariat og 
booke et møde, så sørger vi for, at der kommer en lokal 
ABF-repræsentant ud til jer.

Kontakt ABF på abf@abf-rep.dk eller ring på 33 86 28 30
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ANDELSHAVERE BEVARER 
BYGNINGSARVEN 

TEKST KATRINE NADIA JØRGENSEN     FOTO JACOB NIELSEN
andelsliv  

Det var både dyrt og besværligt at få genskabt de originale sandblæste vinduer. 
Men for andelshaverne i Nordre Frihavnsgade i København handlede det om at bevare bydelens sjæl.

Det ville koste 
en halv million 
at genskabe de 
originale vindu-

er med smukke sandblæste 
blomstermotiver. Og selvom 
de havde været en del af 
ejendommen, siden den 

blev bygget i 1898, stemte 
formanden imod til gene-
ralforsamlingen i 2016. Det 
var ganske enkelt for dyrt, 
og han foretrak derfor at 
skifte de originale ruder ud 
med den billigste moder-
ne udgave. Det ville spare 

foreningen for en ekstra 
udgift på omkring 350.000 
kroner. Men formanden for 
AB Nordre Frihavnsgade 
6-8, der ligger på Østerbro i 
København, blev stemt ned.

– Et stort flertal stemte 
for at bevare det gamle look, 

og i dag er jeg faktisk glad 
for, at det blev vedtaget. 
Jeg elsker at komme hjem i 
min opgang og se de flotte 
vinduer. Det giver mig en 
særlig dagligdagsglæde og 
betyder meget mere, end 
jeg havde regnet med, siger 

Formanden stemte imod, da foreningen skulle beslutte, om de originale sandblæste ruder skulle bevares. I dag er han glad for, at den gam-
meldags stil er bevaret - også selvom foreningen betalte dyrt for beslutningen. 
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 andelsliv

De originale sandblæste kø-
benhavnerruder har kostet for-
eningen på Nordre Frihavnsga-
de i København en halv million 

kroner. 150.000 kroner kunne 
foreningen have sluppet, hvis 

de havde valgt det billigste 
alternativ. 

formand Jonatan Elmer og 
viser os ind i opgangen.

Sandblæste vinduer 
er en sjældenhed
Vi træder ind i en lille en-
tre, der leder os videre til 
endnu en indgang, og her 
bliver vi første gang mødt 
af de sirlige blomstermo-
tiver, der er printet ind i 
vinduerne på to fløjdøre. 
De samme motiver træder 
frem, da vi bevæger os 
længere op gennem opgan-
gen, og de pryder også alle 
vinduerne i opgangen ved 
siden af.

– Det var en stor udfor-
dring at få lavet vinduerne. 
Vores byggefirma kontak-
tede en række vindues-
firmaer og først efter flere 
måneder fik vi fat i én, 
der ville tage opgaven på 
sig, siger Jonatan Elmer og 
lader fingrene glide hen-
over de nye vinduer. Han 

opfordrer os til at gøre det 
samme. 

– Du kan mærke blomster-
ne, udbryder han begejstret.

Blomsterne er blevet til 
ved hjælp af en pistol, der 
blæser sand ud over en ska-
belon. Dekorationsblæser 
Flemming Jakobsen har ud-
ført opgaven, og han oplever 
en stigende efterspørgsel i 
sit firma Ballusign, der er 
specialiseret i sandblæste 
vinduer.

– Det er især andelsha-
verne, der vil have genskabt 
de originale københavner-
ruder, når de går i stykker. 
Siden firserne har vi oplevet 
en fordobling af henvendel-
ser, siger Flemming Jakob-
sen, der har lavet sandblæ-
ste vinduer i 37 år.

Vinduer emmer af 
Østerbros sjæl
Gunvor Brink Jensen er 77 
år gammel og har boet i for-

eningen hele sit liv. Hun er 
en af de beboere, der stemte 
for de sandblæste vinduer.

– Mine børn er hjemme-
fødte, og min datter bor på 
femte sal, hvor jeg selv er 
født, forklarer hun energisk 
og tilføjer: Så du kan nok for-
stå, at du taler til mit hjerte, 
når du spørger til de vinduer.

Hun mener, at vinduerne 
emmer af Østerbros sjæl.

– Jeg går op i, at opgan-
gen bliver vedligeholdt 
ordentligt. Jeg har betalt 
mange penge for at bo her. 
Derfor forventer jeg også, at 
her er pænt.

Formanden er siden 
den skelsættende general-
forsamling gået vidt for at 
bevare det gamle look. Han 
har netop bestilt nye nav-
neskilte, der er indrammet 
af stuk og minder om de 
oprindelige tavler.

– Lige nu har vi en sort 
plade med bogstaver, der 
ligner Lego-klodser. Det 
er blevet vigtigt for mig at 
bevare stilen og kulturen, 
så vi undgår, at alt bliver 
glas og beton, siger Jona-
tan Elmer, der også har 
fået genskabt opgangens 
originale marmorering på 
væggene.

Foreningen er stort set 
gældfri, og den samlede 
renovering har derfor ikke 
ført til huslejestigninger. n

Se video fra 
foreningen på
WWW.FACEBOOK.COM/ABF.REP.DK
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andelsliv  

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

Rådgivende Ingeniører

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

Renovering • Tilstandsrapporter • Vedligeholdelsesplaner
Energimærkning • Skybrudssikring • Installationer

Bestyrelsesansvarsforsikring eller den kombinerede bestyrelsesansvars- og be-
svigelsesforsikring beskytter andelshavere, som sidder i foreningens bestyrelse 
mod at skulle dække eventuelle tab personligt.

Kun for medlemmer
Årlig præmie for en bestyrelsesansvarsforsikring
Kr. 820 pr. selvadministrerede forening.
Kr. 530 pr. administrerede forening.

Årlig præmie for kombineret bestyrelsesansvars- og besvigelsesforsikring
Kr. 1.270 for selvadministrerede foreninger.
Kr. 790 for administrerede foreninger.

Forsikringer gennem ABF

Læs mere og bestil forsikring på
ABF-REP.DK > MEDLEMSKAB > 
FORSIKRINGERNB. Priser genforhandles årligt.
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 krydsord krydsord

VINDERNE FRA SIDSTE NUMMER:

LØSNINGSORD I JANUAR-NUMMERET VAR ”BOPÆLSPLIGT”. 
INDSEND DETTE NUMMERS LØSNINGSORD SENEST 1. AUGUST 2018  
OG VÆR MED I KONKURRENCEN OM LÆKKER CHOKOLADE. 
KUN ÉN BESVARELSE PR. HUSSTAND.

Thomas Vils Pedersen, 1752 København V
Rita Toft, 7120 Vejle Ø
Thorkild Svane, 7900 Nykøbing Mors

LØSNING:

NAVN:

ADRESSE:

POSTNR. OG BY:

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

Hvordan er det lige med...

Generalforsamlin-
gen er det vigtigste 
møde i foreningen 
og afholdes mini-
mum én gang om 
året.

Hvad er mine rettigheder ift. deltagelse, stemmeret og taleret? 
Som andelshaver har du ret til at deltage i og stemme på en generalforsamling. 
Du har også ret til at stille forslag, men de skal sendes til bestyrelsen inden for 
de vedtægtsbestemte frister. Dine hustandsmedlemmers og evt. rådgivers mu-
lighed for at deltage og tage ordet afhænger af, hvordan vedtægterne konkret er 
formuleret.

Hvad hvis jeg ikke kan deltage på generalforsamlingen? 
Hvis du er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan du normalt give 
en anden fuldmagt til at stemme på dine vegne. Det er almindeligt, at vedtæg-
terne bestemmer, at fuldmagtshaver kun kan afgive én stemme iht. fuldmagt. 
Det er vigtigt, at du tjekker, hvad der gælder i lige netop din forening, hvad 
angår fuldmagter. 

Må jeg stemme om mit eget forslag? 
Reglerne om inhabilitet gælder alene i bestyrelsens behandling af en sag. En 
andelshaver er derfor berettiget til at deltage/stemme vedrørende et forslag, 
som vedkommende selv har fremsat. 

Kan dirigenten bede mig forlade generalforsamlingen? 
Hvis du overholder almindelige ordensregler, har dirigenten ikke ret til 
at bede dig om at forlade generalforsamlingen. Hvis du omvendt ikke 
respekterer almindelige ordensregler og ikke respekterer dirigen-
tens efterfølgende påbud om at overholde ordensreglerne, har 
dirigenten ret til at bede dig om at forlade lokalet. n

mine rettigheder på 
generalforsamlingen ?

Karina Egholm 
ØKONOMISK RÅDGIVER

Jacob Vilhelmsen
JURIST 
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Anne Kristensen 
JURIST

Maleha Qureshi Ansari 
JURIST

A
B

C
D

E
F

GLæs mere om generalforsamlingen på
WWW.ABF-REP.DK > LOV & FAKTA

Shalaleh Momeni
JURIDISK CHEF, ADVOKAT 
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EN ALTAN LUKKET MED GLAS SKABER NYE DIMENSIONER I DIN BOLIG 
Vi kan hjælpe dig med at etablere en helt ny altan lukket med glas eller udvide din eksisterende 
altan og lukke den med glas. Vi har mere end 25 års erfaring på området og er eksperter i at  
finde den bedste løsning til netop dine behov og ønsker – vi hjælper dig hele vejen!

Se mere på www.windoor.dk eller ring til os på 8818 5858   

EN ALTAN LUKKET MED GLAS 
HAR MANGE FORDELE

DRØMMER DU OM NY ALTAN?

• LAVERE ENERGIFORBRUG

• SPAR PENGE

• FLERE KVADRATMETER

• MERE LYS OG LUFT

• MINDRE STØJ
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