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LEDER

TIL KAMP

ANGREBENE KOMMER FRA ALLE SIDER. 
Først skyder venstrefløjen: ”Andels
havere er spekulanter – andelsboliger 
skal være spekulationsfri og må ikke 
følge markedsprisen”. Så affyres 
krudtet fra højrefløjen: ”Priserne på 
andelsboliger er kunstigt lave, og der 
spekuleres i at holde markedskræfter
ne væk. Priserne skal sættes fri.” 
Midt på slagmarken – i en regn af be
skyldninger og ideologisk valgkamps
retorik – står andelsboligen. Flankeret 
af ABF, er fakta og fællesskab det 
bedste værn i den kamp, som føres 
om vores boligform.

Der er måske nok opbakning fra po
litikere på tværs af skel – men de for
søger at trække os i hver sin retning.

Og de synes at have glemt, at an
delsboliger er andet end lejligheder i 
København.

Politikerne synes også at have 
overset fakta og historien; nemlig at 
andelsboligen er en helt unik, suc
cesfuld og nødvendig boligform, hvor 
fællesskabet løfter i flok. Andelsboli
gen er der, hvor tryghed og bæredyg
tighed er i fokus, og hvor der er plads 
til alle.

Vi er ikke almene lejeboliger, og vi 
er ikke dyre ejerboliger. Vi er lige i 
midten  der, hvor vi binder sammen 
og sikrer mobiliteten mellem bolig
typer. Vi sikrer muligheder for at 
komme ind på boligmarkedet, og at 
ældre kan være herre i eget hus, i en 

tryg og overskuelig bolig. Andelsboli
gen står med andre ord det helt rigtige 
sted  og det synes jeg også de mod
satrettede holdninger fra de politiske 
fløje beviser. Og jeg er ikke alene om 
at synes det. Der var stor opbakning 1. 
oktober, da vi var samlet til landsmø
de på Fyn. Det viser, at I er klar til at 
kæmpe for vores hjem, så politikerne 
ikke ændrer boligformen til ukende
lighed. ABF fortsætter med din hjælp, 
med at kæmpe andelsboligernes sag  
også efter valget.

Hans Erik Lund, Landsformand

" Vi er ikke almene leje
boliger, og vi er ikke dyre 
ejerboliger. Vi er lige 
i midten  der, hvor vi 
binder sammen og sikrer 
mobiliteten mellem bolig
typer"

Andels
boligen  

under  
angreb
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Daloc Sikkerhedsdør stopper ikke bare uønsket støj. Den beskytter 
også imod brand, røg, indbrudstyve og kraftige lugte. 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

Døren der passer 
på alt og alle. 
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SPAR PÅ ENERGIEN 
Hvor kan man spare på energien som andelshaver? ABFnyt tog med 
energikonsulenten på besøg hos en familie på Vesterbro.

 MIKKEL BÆKGAARD    JACOB NIELSEN

VI HAR ALLEREDE gjort virkelig meget, og har 
haft opmærksomheden rettet mod energibe
sparelser på det seneste. 

Sådan lyder det fra andelshaver Pernille 
Aakjær, da hun byder indenfor sammen med 
sin mand, Jesper Andersen, og deres to teen
agebørn.

Med på besøg er også energikonsulent Jon 
Gunnarson fra firmaet Botjek. 

− Vi har heller ikke tændt for varmen end
nu, siger Pernille Aakjær, da vi sætter skoene 
i entreen, og går inden for i den flotte hvid
malede lejlighed:

− Det er ellers den koldeste lejlighed i 
foreningen, fordi vi ligger øverst og har to fa
cader, der vender udad. Det betyder, at selvom 
vi betaler 1.400 kroner i a conto varme hver 
måned, så kommer vi altid til at betale ekstra. 
De andre lejligheder i foreningen får for det 
meste varmepenge tilbage.

Meget at spare ved at skrue ned
Netop det, at holde igen med temperaturen, 

er et godt sted at spare, forklarer Jon Gun
narson, der som energikonsulent har særligt 
fokus på andelsboligforeninger:

− Skruer man én grad ned for temperaturen, 
så kan man spare ca. 5 % på varmeregningen. 
Så det er da et rigtigt godt sted at opnå en 
effekt.

Træk gardiner for om aftenen
Selvom de store indsatser på varmfronten 

ofte ligger i selve andelsboligforeningens regi, 
er der dog tiltag man kan gøre, for at mindske 
varmeregningen, slår Jon Gunnarson fast:

− Har man gardiner, er det en rigtig god idé 
at rulle dem for om aftenen og om natten. Det 
er med til at forhindre kuldeindfald. Derud
over kan man gennemgå sine vinduer og sætte 
tætningslister på.

Rigtigt mange halogenpærer og lignende kan udskif-
tes med tilsvarende udgaver med LED-lys i stedet. 
Det kan give markante besparelser.
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PRIVATØKONOMI

ENERGIPRISER

Når det så er sagt, så er det især på strøm
forbruget, at man hver især virkelig kan gøre 
en forskel, mener Jon Gunnarson. Og netop 
strømforbruget er noget, som Pernille Aakjær 
og Jesper Andersen selv er meget opmærksom
me på.

− Når jeg ser fjernsyn om aftenen, er jeg op
mærksom på, at lyset ikke behøver at brænde 
i gangen. Og vi har været i gang med at skifte 
de gamle pærer til ud til LED – de har jo i dag 
et markant bedre lys end de gamle elsparepæ
rer,” siger Pernille Aakjær.

Fra 400 til 40 watt til køkkenlyset
Et sted, hvor parret virkelig har gjort en for

skel, er i køkkenet. Her havde de blandt andet 
fire lamper med en 100 watthalogenpære i 
hver – altså et strømforbrug på 400 watt bare 
for lyset.

− I lang tid skiftede vi dem ikke. De gav 
et virkelig godt lys, og så er der to dæmpere 
på – og her kunne vi ikke sætte en LEDpære 
til, som ville fungere med dæmperne. Men 
vi blev gjort opmærksom på, at man sagtens 
kunne få dæmpere til LED, så jeg gik på nettet, 
og på ti minutter havde jeg fundet nye 10 
watt LEDpærer og nye dæmpere, som jeg selv 
kunne skifte. Det at skifte dem tog måske ti 

minutter også. Og nu bruger vi kun ti procent 
af energien her, sammenlignet med før, forkla
rer Jesper Andersen.

Samtidig er parret også blevet opmærk
somme på andre besparelser i køkkenet, som 
ellers er en stor strømsluger af et rum.

− Vores teenagesøn elsker en frysepizza i ny 
og næ, men det går altså ikke længere at var
me ovnen op for at varme en enkelt pizza. Vi 
har også slukket for vores Quookervandhane, 
og nu bruger vi bare en almindelig elkedel til 
at koge vand, siger Pernille Aakjær.

Vælg energirigtige hvidevarer, når de allige-
vel skal skiftes

Også elektriske produkters standbyforbrug 
er noget, man kan spare lidt på. Men der er 
også en bagatelgrænse, mener Jesper Andersen 
– for der skal være en afvejning af brugssitu
ationen sammenlignet med, hvor meget man 
kan spare.

− Vores Playstation 4 holder jeg meget af at 
have stående på standby. Så kan man kom
me i gang med at spille på få sekunder, hvor 
man ellers skal vente flere minutter på, at den 
starter op. Og faktisk er standbyforbruget på 
en Playstation som vores meget lavt. Jeg har 
regnet på, det koster under 50 øre om ugen 

Er der trelags- 
energiruder 
i vinduerne? 

Ellers kan det 
betale sig at 

tale om nye vin-
duer i forenin-

gen. Det gælder 
også ovenlys-

vinduer.
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GODE ENERGISPARERÅD

• Forbered din bolig til vinter – fx ved at tætne sprækker  
og revner.

• Brug strømmen, når den er billigst – gælder især,  
hvis du har en variabel elpris.

• Rul gardiner for om aftenen – det forhindrer kulde
nedfald.

• Gennemgå lyskilder – kan du skifte til LEDpærer?
• Skru ned for varmen – hver grad, du skruer ned, kan du 

spare ca. 5 procent på varmeregningen, dog ikke lavere 
end 19 grader for at forebygge skimmelsvamp m.m.

• Brug sparebrusehoved og tag korte bade.

Kilde: Sparenergi.dk og Jon Gunnarson

REGERINGENS HJÆLPEPAKKER

På ABF's hjemmeside har vi samlet information om  
energi krisen. 

Her finder du links til regeringens støtteordninger,  
puljer, strømpriser samt gode spareråd til både dig og  
din forening.

at have den stående på standby – selv når en 
kWh koster fem kroner, siger han.

Den betragtning er Jon Gunnarson enig i. 
Det samme gælder, hvornår man skal skifte fx 
hårde hvidevarer til nyeste modeller med det 
bedste energimærke.

− Ofte kan det ikke betale sig at skifte bare 
for at skifte. Men skal man skifte fx vaske– 
eller opvaskemaskine, skal man helt klart se 
på strømforbruget. Har man et produkt, der 
er mere end ti år gammelt, kan der også være 
besparelser at hente, hvis man skifter til nyt – 
selvfølgelig afhængigt af ens forbrugsmønster, 
siger han.

Desuden kan mange nyere modeller tids
indstilles, så de kan køre, når elektriciteten er 
billigst.

− Man skal dog huske at tjekke, hvilken 
elaftale, man har. Har man en fastprisaftale, 
så betyder det ikke noget, hvornår man vasker 
– ud over for samfundssindet. Men betaler 
man en variabel pris, kan der være mange 
penge at spare ved at bruge strømmen, når den 
er billigst, forklarer Jon Gunnarson, der ellers 
ikke finder de helt store mulige besparelser 
hos Pernille Aakjær og Jesper Andersen.

De har nemlig allerede gjort virkelig meget, 
slår han fast. 

Fire 100 watts halogen-pærer i køkkenet er skiftet 
ud med LED-pærer og nye dæmpere og har reduce-
ret elforbruget for disse lamper med 90 %.

At skrue ned 
for varmen er 
et godt sted at 
starte, men ikke 
under 19 grader 
for at forebygge 
skimmelsvamp.



Skal du have nye målere?
Du kan regne med os!

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

Hos ista har vi kundens bedste interesse for øje og gør 
din hverdag lettere. Vi håndterer dit vand- og varme-
forbrug – effektivt, sikkert, transparent!

Vi leverer:
		Intelligente helhedsløsninger til måling af forbrug 

og indeklima
		Kvalitetsregnskaber til tiden. 90% inden for 30 dage
		Adgang til online forbrugsvisning

Ring til os på 77 32 33 00 og få et tilbud.

Bygninger
til mennesker

kontakt@obh-gruppen.dk+45 7020 1232

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.

Har du et problem eller en mistanke, som du gerne vil have undersøgt, 
så kontakt os for en uforpligtigende snak
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MEDLEMSTILBUD

DIGITALT VENTELISTESYSTEM

NEM  
HVERDAG

A/B Gl. Skovlundevej 29-109  
har digitale ventelister

WAITLY er et transparent og digitalt system, 
som kan bruges til håndtering af ventelister. 
Systemet bruges af andelsboligforeninger og 
udlejningsejendomme. Lige nu bruger ca. 170 
ejendomme allerede systemet. 

A/B Gl. Skovlundevej 29109 
bruger i dag systemet, og det 
har lettet en stor del af arbejdet 
for Laura, som er ansvarlig for 
administrationen af venteli
sterne i foreningen.

Tidligere havde foreningen 
forskellige ventelister til de 
forskellige boliger, og det gav 
en del arbejde i Excel. 

− Når der skulle udbydes en lejlighed, så skulle 
der jo sendes omkring 70 mails ud. Og så skulle 
man holde styr på, hvem der svarede, hvem der 
stod øverst og så videre. Det var faktisk et ret 
stort arbejde.

Ventelister er et stort ansvar
Udover at manuel håndtering af ventelister er 
tidskrævende, så er det også et stort ansvar at 
sidde med. For med manuelle processer kan der 
opstå fejl, hvilket Laura også var opmærksom på. 

− Når ting gøres manuelt, så kan der nemt 
opstå menneskelige fejl.

Så da foreningens administrator anbefalede 
dem Waitly, tog Laura hurtigt forslaget om at 
overgå til digitale ventelister med videre til be
styrelsen, hvilket der heldigvis var opbakning til. 

− Jeg blev opmærksom på Waitly, og delte det 
med bestyrelsen. Jeg sagde, at det her vil være 
meget nemmere for mig og alle andre, som er 
involveret i håndteringen. Der var positiv opbak
ning og jeg kunne tage kontakt til Waitly.

Foreningen har nu brugt systemet i lidt over 
et år, og en af de ting, som Laura har oplevet, 
er blevet nemmere, er at udbyde boliger til salg. 
Foreningen har indtil videre udbudt 20 boliger 
gennem Waitly. 

Et system – flere fordele
Alle foreninger, som ønsker det, kan også få en 
gratis profilside hos Waitly. Her kan der uploades 
billeder, dokumenter og beskrivelse af forenin
gen. Med en profilside kan man samle informa
tionen ét sted, så boligsøgende nemt kan finde 
den information, de søger. 

− Ens andelsboligforening bliver mere synlig, 
fordi man får en side på Waitly. Det gør det nemt 
for folk at finde vores forening og vores venteli
ste.

Da A/B Gl. Skovlundevej er en attraktiv for
ening, er det en fordel for foreningen, at deres 
venteliste nu også kan findes på Google. Nu kan 
foreningen nemt findes digitalt, når nuværende 
eller fremtidige beboere søger på den. 

− Hvis man gerne vil gøre bestyrelsesarbejdet 
lidt nemmere for sig selv og spare en masse

tid, så er Waitly en rigtig god løsning, afslutter 
Laura, bestyrelsesmedlem og ventelisteansvar
lig i A/B Gl. Skovlundevej. 

 CAROLINE SOMMER / WAITLY

Alle foreninger,  
som ønsker det,  

kan også få en gratis  
profilside hos Waitly 

ABF’s medlemsforeninger får rabat på Waitlys ventelistesystem.
Læs mere på:
www.abf-rep.dk > Digitale medlemstilbud 

https://waitly.dk/
https://waitly.dk/
http://www.abf-rep.dk
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FRA NEDSLIDT LINOLEUM 
TIL LUKSURIØST TRAPPERUM

A/B Ingerslev har fået istandsat både hovedtrapper  
og bagtrapper i den 100-årige gamle ejendom.

  JAN KLINT POULSEN    JACOB NIELSEN

ET RENOVERINGSPROJEKT af tag og facade på 
A/B Ingerslevs ejendom blev startskuddet til, 
at foreningen med 31 andele valgte at bruge 
opsparede midler efter renoveringen på de fire 
hovedtrapper og ditto bagtrapper. 

Trappetrin og reposer i alle opgange er rettet 
op efter hundrede års slid, den eksisterende 
belægning på trapperne er fjernet og erstattet 
af linoleum, der er sat messinglister på alle 

trin, og væggene er spartlet, filtet og malet. 
Alle gelændere og balustre er malet, ny el er 
trukket, og oprindeligt lys og rosetter er ligele
des renoveret.

De gamle hoveddøre har fået elektriske dør
pumper, dørene er malet, og ved hoveddørene 
til lejlighederne er der sat nye dørhåndtag på, 
lukket brevsprækker, og alle har fået nye nav
neskilte, og postkasserne er renoveret. 

Inden for hovedtrappernes indgangsdøre er 
der i tre af opgangene lagt et nyt terrazzogulv, 
så de nu ser ud som oprindeligt. Alle opgange 
har fået dørtelefon med kamera monteret, og 
hele huset har fået skiftet låsesystem. 

Glem ikke bagtrappen
På bagtrappen er diverse småreparationer 
foretaget, og trapperne er slebet og lakeret. 
Væggene og alt træværk er malet. Nogle af 
dørhåndtagene er skiftet til samme udtryk som 
oprindeligt og bagtrappedørene er udskiftet 
med nye døre. 

Det er andelshaverne Jeanette Engelund og 
Bent Christiansen, der bragte renoveringsfor
slaget op på generalforsamlingen, hvor det 
blev vedtaget. De har begge stået for renove
ringsprojektet, i samarbejde med bestyrelsen 
og andelsboligforeningens 31 andelshavere.

− Der er virkelig mange af vores naboer, der 
giver udtryk for, at de er glade for det flotte 
arbejde, der er udført, fortæller Jeannette 
Engelund, som selv er utrolig tilfreds med 
resultatet.

Projektet med trapper og bagtrapper samt ved
lige holdelse har i alt kostet 3,5 mio. kr. inkl. 
moms. Før var opgangen mørk og slidt. 

Nu mødes man af en flot renoveret 
opgang, hvor messinglister på 
trapperne og lyse farver præger 
rummet.

EFTER

FØR
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Et smukt anlagt terrazzo gulv indram-
mer indgangen i opgangene. Under 
gulvet er bærejernet efterset som en 
del af renoveringen.

Dørene på hovedtrapperne er malet i en grålig  
farve, der komplimenterer den lyse væg.  
Nye dørhåndtag og navneskilte pryder dørene.

MØD EKSPERTERNE

Opgangen
1. december i København 
Trapperenovering kan være presserende 
i både nyere ejendomme og i bevarings-
værdige bygninger.

ABF har derfor indbudt en bred vifte af 
leverandører og foredragsholdere, som kan 
være med til at inspirere jer og give svar på 
konkrete udfordringer.

Aftenen afholdes i den smukke Kuppelsal 
hos Danske Bank på Kongens Nytorv, og 
Danske Bank byder på et hyggeligt jule- 
traktement i løbet af aftenen.

Tilmelding via www.abf-rep.dk.  
Ikke-medlemmer kan sende en mail til  
kursus@abf-rep.dk.

I dag åbnes og lukkes de tunge 
trædøre af en elektronisk dørpumpe. 
Renovering er dermed ikke kun en 
fryd for øjnene, men også ørerne.

Trappetrinene på bagtrapperne 
er både slebet og lakeret. Væg-
ge og gelændere er nymalede.

Se ”førvideo” af bagtrappen 
på ABF’s hjemmeside.

Opgangene har fået nye 
messing- dørtelefoner med 
kamera, så andels haverne kan 
se, hvem der ringer på, før de 
lukkes ind.

GRATIS

GRATIS

http://www.abf-rep.dk
mailto:kursus%40abf-rep.dk?subject=


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALVORLIGT FUGTPROBLEM 
KLARET HELT UDEN HOKUS-POKUS

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

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

ANNONCE

FØR

EFTER
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Administration  
af andelsbolig- 
foreninger 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

Trygt samarbejde 
om renovering af  
jeres ejendom
Gaihede er specialister i rådgivning af andelsbolig-
foreninger. Højeste prioritet er beboersamarbejde 
før, under og efter projektet. Det handler om at 
træffe fornuftige beslutninger, effektiv planlægning 
og styring af udvalgte byggefirmaer. Resultatet er 
sikker udførelse i høj kvalitet. Det har vi gjort i over 
to årtier inden for alle renoverings- og byggeopgaver.

 Tag, facade, vinduer, altaner
 El, vand, varme, VVS
 Energirenovering, miljø
 Kloak, fugt, dræn
 Udeområder, LAR, klimasikring
 Vedligeholdelsesplaner

Kontakt os for et uforpligtende tilbud:  
Tlf.:70 22 11 41 eller info@gaihede.dk

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

JERES EJENDOM 
Vores ansvar!
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AKTIVITETER

EFTERÅR 2022

FÅ VIDEN MED HJEM — FYSISK OG DIGITALT
NOVEMBER DECEMBER

Finansiering
RENTEURO 
Hvad betyder renteuro for salgspriserne 
på andelsboliger? Kan vi gøre noget, der 
modvirker, at andelskronen forringes i vores 
forening? Arrangementet afholdes hos 
Nordea, som byder på et traktement i løbet 
af aftenen.

Eksperter:
• Nordea
• Valuar, der vil tale om renternes effekt på 

værdierne
• Revisor, der vil tale om den regnskabsmæs-

sige effekt for foreningen
• Medlemsrådgivningen, ABF
• Mybanker

Dato og tid: torsdag den 3. november  
kl. 17-20.

By: København
Pris: gratis
Foredrag: udvalgte eksperter
Målgruppe: medlemmer og ikke-medlemmer
Form: Mød Eksperterne

Salg
FORBEDRINGER OG LØSØRE 
Kurset går i dybden med de regler, der gælder 
ved vurdering af individuelle forbedringer og 
løsøre i forbindelse med overdragelse af en 
andelsbolig.
På kurset får I også råd og vejledning om, hvor-
dan bestyrelsen prisfastsætter tilpasset inventar 
og forbedringer. 

Indhold:
• Hvordan skal bestyrelsen reagere på dårlig 

vedligeholdelse?
• Hvordan prisfastsætter bestyrelsen arbejde, 

som sælger selv har udført?
• Hvornår skal bestyrelsen stille krav til sælger 

om udbedring af mangler?
• Hvad gør bestyrelsen, hvis der opstår uenighed 

om prisen?

Dato og tid: 10. november kl. 17-20.
By: København
Pris: 220 kr.
Underviser: ekstern bygningskonstruktør eller 

arkitekt
Målgruppe: etagebyggeri 
Form: kursus

Renovering
OPGANGEN 
En spændende og velholdt opgang signalerer 
en veldrevet forening, hvor man har lyst til 
at komme på besøg og bo - og som man som 
beboer vil være med til at passe på.
I disse år kommer der fx nye typer maling, nye 
låse, dørtelefon-anlæg og video-overvågning. 
Andre ønsker sikker pakkeaflevering og billi-
gere elregninger med energivenlig belysning.
ABF inviterer til et spændende arrangement, 
hvor vi har indbudt en bred vifte af leverandø-
rer, som kan være med til at inspirere jer og 
give svar på konkrete udfordringer.
Aftenen afholdes i den smukke Kuppelsal hos 
Danske Bank på Kongens Nytorv og Dan-
ske Bank byder på et traktement i løbet af 
aftenen.

Dato og tid: 1. december kl. 17-20.
By: København
Pris: gratis
Foredrag: udvalgte eksperter 
Målgruppe: medlemmer og ikke-medlemmer 
Form: Mød Eksperterne.

Økonomi
VÆRDIANSÆTTELSE AF 
EJENDOMMEN 
Andelsværdierne har stor betydning for den 
enkelte andelshaver, og generalforsamlingen 
skal hvert år tage stilling til, hvordan andels-
værdierne skal fastsættes.
Et lovforslag om ændring af to ud af tre værdi-
ansættelsesprincipper i andelsboligloven blev 
sendt i høring hen over sommeren 2022, og 
der vil blive gjort status på dette.

Indhold:
• Hvordan er lovreglerne for fastsættelse af 

andelsværdier?
• Hvordan påvirker lånoptagelse, afdrag mv. 

andelsværdierne?
• Hvordan kan man bruge henlæggelser til at 

styre andelsværdierne?
• Hvornår er foreningen forpligtet til at sætte 

andelsværdierne ned?

Dato og tid: 10. november kl. 16-16.45.
Pris: gratis
Underviser: ABF’s medlemsrådgivning
Målgruppe: etagebyggeri og et-plans-byg-

geri i hele landet
Form: webinar

Salg
OVERDRAGELSE
Kurset er en generel introduktion til overdra-
gelse af andelsboliger. Her kan I lære mere om 
overdragelsens dokumenter og de forskellige 
procedurer, som er en del af en overdragelse.
Kurset tager udgangspunkt i ABF’s standard-
dokument, ”Overdragelsesprocedure”, og 
deltagerne vil på kurset blive vejledt i processen 
trin for trin.

Indhold:
• Hvordan godkender bestyrelsen forbedrings-

værdier?
• Hvem udfylder overdragelsesaftalen og 

hvordan?
• Hvilke dokumenter skal køber have, inden 

aftalen bliver indgået?
• Hvad skal bestyrelsen gøre, hvis køber opdager 

mangler lige efter overtagelsen?

Dato og tid: 23. november kl. 16-18.
Pris: 135 kr.
Underviser: jurist fra ABF 
Målgruppe: etagebyggeri og et-plans-byggeri i 

hele landet
Form: digitalt kursus.

Salg
DØDSBOER
Når en andelshaver afgår ved døden, vil der 
være en masse spørgsmål, som bestyrelsen 
skal forholde sig til. På kurset gennemgår vi, 
hvad bestyrelsen skal være opmærksom på, 
og hvordan man skal handle og reagere.

Indhold:
• Hvad er et dødsbo?
• Hvordan sikrer foreningen sine krav overfor 

dødsboet?
• Hvilke rettigheder og pligter har dødsboet 

overfor foreningen?
• Hvordan er overdragelsesproceduren ved 

et dødsbo?

Kurset giver en forståelse af, hvad et dødsbo 
er, og hvordan man som forening beskytter 
sine rettigheder, når der er tale om overdra-
gelse i forbindelse med dødsfald.

Dato og tid: 6. december kl. 16-18.
Pris: 135 kr.
Underviser: ABF’s medlemsrådgivning 
Målgruppe: etagebyggeri og et-plans-byg-

geri i hele landet
Form: digitalt kursus.

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



Brunata leverer præcise målere og forbrugsregnskaber til beboelsesejendomme. Det har vi gjort i over hundrede år, 

og det gør vi stadig. Men i en tid hvor der er stadig større fokus på ressourceforbrug, stilles der helt nye krav bl.a. 

til fjernaflæsning. Og de krav kan du roligt gå i møde med Brunata som partner. Vores intelligente netværk gør det 

nemt at følge energiforbruget både som beboer og administrator og åbner samtidig døren for en helt ny verden af 

intelligente løsninger. Læs mere på brunata.dk.

Forbrugsmåling 

til en ny verden



16   |   ABFNYT   |   NOVEMBER 2022

FÆLLESSKAB 
PÅ TVÆRS AF 

LANDET
Landsmødet blev en monumental opbakning 
til ny politisk kurs, ny struktur og genvalg til 

formandskabets trekløver. 
 LISE CLEMMENSEN    SIGNE LINDGREN / ABF

− DET ER ANDELSBOLIGERNE, der skaber 
sammenhængskraften i byen, og hvis det ikke 
var for os, ville det være meget vanskeligt for 
den store gruppe af danskere med almindeligt 
lønarbejde at få et sted at bo i de større byer, 
hvor priserne på ejerboliger er eksploderet. 
Så lad mig også her på landsmødet slå fast: 
Andelsboliger i hele landet er, og skal fortsat 
være, for helt almindelige mennesker. 

Med de ord skød ABF’s landsformand, Hans 
Erik Lund, landsmødet i gang – og hvilket 
landsmøde! Over 200 andelshavere fra 138 
foreninger satte hinanden stævne til andelsbo
ligtræf, for i fællesskab at sætte retningen for 
de næste fire års arbejde. 

Nyt og gammelt
Der var fuld opbakning og bifald til den nye 
politiske kurs, der blev sat med vedtagelsen af 
et nyt principprogram, som du kan læse mere 
om på side 18. 

ABF’s landsnæstformand, Brian Fabricius, 
fortalte fra talerstolen, at principprogrammet 
består af en række tilkendegivelser omkring 
den service som ABF yder, såsom medlems
rådgivningen og muligheden for kurser, støtte 
og dialog på tværs af foreningerne. 

– Det er en fast del af ABF, og det bliver der 
ikke rykket ved! Der er dog også en politisk 
del, som er det, vi valgte og sekretariatet styrer 
efter, fortæller Brian Fabricius.  

Odense Stadion 
var fyldt godt op 

med ABFmed
lemmer, som 

støttede op 
om de mange 

ændringer i 
organisationen. 

LANDSMØDE 2022

FÆLLES RETNING
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Den politiske del er bygget op om fire ho
vedtemaer: Andelsboligens identitet, an
delsboligens rolle i samfundet, bæredygtige 
andelsboliger og andelsboligens tilknytning til 
andelstanken.

Medlemmernes udfordringer
Engagementet var stort undervejs, og flere 
foreninger bad om ordet i løbet af dagen. Det 
gjaldt blandt andet en forening fra Svendborg, 
som udtrykte bekymring over flere ældre, der 
har svært ved at klare regningerne, og som 
ikke har nogen opsparing. En anden forening, 
nu fra Holbæk, satte fokus på købere, som får 
afslag til lån i banken, fordi bankerne har hæ
vet kravet til købernes opsparing. En forening 
fra Haderslev kommenterede, efter at have 
hørt om bæredygtighed, at de havde vendt et 
højt aldersgennemsnit ved at indføre interes
seliste, i stedet for venteliste, til nye boliger. 

Demokrati i øjenhøjde
Efter dialogen om medlemmernes udfordrin
ger og ABF’s politiske kurs, blev ændringerne 
i ABF’s vedtægter, som muliggør strukturæn
dringen, vedtaget med overvældende flertal. 
Med den nye struktur kommer der nu endnu 
mere demokrati og medlemsinvolvering, når 
det velbesøgte landsmøde fremover skal løbe 
af stablen hvert andet år, og tænkes afholdt 
sammen med en af de populære andelsbo
ligdage, for som ABF’s landsnæstformand, 
Kirsten Holm, forklarede:

− Med den nye struktur, vil landsmødet 
nemlig fremover være hvert andet år. Det vil 
give en masse ekstra aktivitet omkring lands
møderne, og håbet er, at det vil få endnu flere 
til at være med. Tanken bag er, at vi på den 
måde får mere direkte demokrati og dialog, så 

endnu flere medlemmer kan være med til at 
sætte retningen for ABF’s arbejde.

En anden vigtig del af vedtægtsændringerne 
var mere digital medlemskommunikation, 
uden at gå på kompromis med den fysiske og 
direkte kontakt. Også her var der stor opbak
ning.

Rutinerede kræfter ved roret
Der skal som bekendt en fast hånd ved roret 
for at holde kursen, og i ABFregi taler vi om 
tre par faste hænder.  
ABF’s landsformand Hans Erik Lund fra Vi
borg blev genvalgt som landsformand. Med på 
holdet er landsnæstformænd Brian Fabricius 
og Kirsten Holm, begge fra København. De 
blev alle tre valgt med stort bifald, og ser frem 
til i fællesskab at navigere organisationen sik
kert igennem de næste fire års udvikling. 

Undervejs blev kontingentet for de næste 
fire år vedtaget – og så bød landsmødet på 
oplæg af Bertel Haarder (V) om andelstanken  
og erhvervsdemokratiske virksomheder, samt 
af fremtidsforsker, Jesper Bo Jensen, om  
udfordringerne på fremtidens (andels)bolig
marked. 

På landsmødet var der ikke nok fremmødte til at 
vedtage ændringerne i ABF’s vedtægter ende-
ligt. Medlemmer vil modtage en invitation til en 
ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 19. 
november i Middelfart.

Find alle bilag på:
www.abf-rep.dk > Om ABF > Landsmøde

Stemmesed
lerne blev 
flittigt brugt til 
at stemme ja 
til vedtægts
ændringer, nyt 
principprogram 
og genvalg af 
formandskab.

ABF’s formandskab 20222026: Brian Fabricius (lands
næstformand), Hans Erik Lund (landsformand) og Kirsten 
Holm (landsnæstformand).

Medlemsdemokratiet er et kardinalpunkt i ABF. Derfor var der også tid til 
indlæg fra medlemmerne.

http://www.abf-rep.dk
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Blandede byer og 
mobilitet på boligmar-
kedet

LANDSMØDE

PRINCIPPROGRAM

NYT PRINCIPPROGRAM 
BLIVER ABF’S  
POLITISKE KOMPAS
Fire politiske temaer vil præge retningen for ABF’s politiske  
arbejde i de kommende år. ABFnyt giver en kort intro.

   ISAAC ABELLA APPELQUIST,  
UDVIKLINGS- OG KOMMUNIKATIONSCHEF I ABF

ABF HAR FÅET ET NYT PRINCIPPROGRAM.  
Det blev vedtaget på landsmødet 1. oktober.

Principprogrammet er kort sagt ABF’s poli
tiske kompas. Det er det, der sætter retningen 
for, hvad ABF skal arbejde for. Det tidligere 
principprogram var fra 2008 – altså 14 år 
gammelt.

− Det har været vigtigt at få et opdateret 
principprogram, så vi dels arbejder for emner 
der er aktuelle, og for det, som ABF’s medlem
mer synes er det vigtigste, ABF skal arbejde 
for, fortæller landsformand Hans Erik Lund.

Revisionen af principprogrammet er sket 
i en proces, hvor alle i organisationen har 
deltaget. 

− Men vigtigst er det, at vi også har givet 
alle medlemmer mulighed for at melde ind og 
komme med forslag til de emner, programmet 
skal behandle. Det er sket på både kredsgene
ralforsamlingerne, online dialogforum, i kred
sene og ude i de enkelte foreninger, fortæller 
landsformand Hans Erik Lund.

Fire temaer danner rammen
Principprogrammet beskriver den service, 
som ABF yder, og det som ABF vil. Det gælder 
blandt andet medlemsrådgivningen, og mulig
heden for kurser, støtte og dialog på tværs af 
foreningerne. Det er en fast del af ABF, og det 
bliver der ikke rykket ved, som landsnæstfor
mand Brian Fabricius sagde det på landsmø
det.

Der er dog også en politisk del, som valgte 
og sekretariatet styrer efter i deres daglige 
arbejde i ABF.

Den del indeholder fire hovedtemaer:

FAKTA:

Princippro
grammet er 
udelukkende 
et styrings
redskab for 
organisatio
nen. 

Hvis du er 
blevet inspi
reret, kan du 
downloade 
ABF’s vær
dikort, som 
er målrettet 
den enkelte 
forening.

Du finder begge 
dele på ABF’s 
hjemmeside

Demokratisk og beboer-
styret

En boligform for alle

Klimainvesteringer
Gode vilkår for fælles-
skaber
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Blandede byer og 
mobilitet på boligmar-
kedet

1. Andelsboligens identitet
Dette tema indeholder seks 
principper, der definerer det, 
ABF mener andelsboligen er.

Den demokratiske medbe
stemmelse og friheden for 
den enkelte forening, står her 
som kerneværdier, som ingen 
udefra skal ændre på, og som 
ABF vil værne om. Men der 
er også stor fokus på fælles

skabet og de forpligtelser, der ligger i det. Fæl
lesskabet handler her både om økonomiske og 
demokratiske forpligtelser.

Principprogrammet slår også fast, at andels
boligen fortsat skal være en boligform, der 
placerer sig midt mellem ejer og lejeboliger.

2. Andelsboligens rolle i samfundet
I dette tema slås det fast, at andelsboliger skal 
være med til at sikre blandede byer og et fair 
boligmarked, med plads til alle. Maksimal
prisbestemmelsen er vigtig at fastholde og 
kæmpe for, og dette ændres ikke ift. tidligere 
principprogrammer. 

Andelsboligerne skal være medvirkende 
til, at der er mulighed for mobilitet på bolig
markedet. Eksempelvis er andelsboligen en 
god vej ind på boligmarkedet, når du er ung 
og et trygt boligvalg, når du bliver ældre. ABF 
arbejder for en andelsbolig, hvor der er plads 
til alle  og en boligform, som findes i hele 
landet.

3. Bæredygtige andelsboliger
Et nyt tema er bæredygtighed. 
Det handler naturligvis om miljø 
og klima. Det er vigtigt at have 
fokus på bæredygtighed for alles 
skyld, både for miljøet og for 
økonomien. Det har energikrisen 
de seneste måneder tydeliggjort. Bæredygtig
heden har også et socialt aspekt med fokus på 
ansvarlighed.

 Vi skal alle være bevidste om, at det må
ske ikke længere kun er økonomi, der vejer 
tungest. Det kan fx sagtens være en prioritet 
at støtte lokale firmaer, som gør noget godt for 
lokalsamfundet, eller vælge produkter, som 
gavner miljøet, frem for at være den billigste 
løsning, fortæller Brian Fabricius, landsnæst
formand i ABF, og fortsætter: 

 Bæredygtighedstanken lægger op til sam
arbejder i bred forstand, og med bæredygtige 
andelsboliger viser vi, at andelsboligsektoren 
er en vigtig del af løsningen på flere udfor
dringer i samfundet.

Rent politisk er det også vigtigt, at ABF gør 
sig tanker om bæredygtighed.

 Vi risikerer at blive sat udenfor døren, hvis 
vi ikke også er medspillere på bæredygtig
hedsdagsordenen, fortæller Brian Fabricius.

4. Andelsboligens tilknytning til 
andelstanken
I de senere års debat, har uden
forstående erklæret andelstanken 
for ”død”, men det har altid været 
uden rigtig at definere, hvad andels
tanken egentlig er. For ABF lever 
andelstanken! Andelstanken hand
ler om fællesskab, og om at løfte i 
flok. Andelstanken er det gode foreningsliv, 
fælles ejerskab, fælles ansvar, demokrati og 
dialog. Fordi man kan mere, når man gør det 
sammen!

Demokratisk og beboer-
styret

En boligform for alle

Klimainvesteringer

Gode vilkår for fælles-
skaber

En boligform for alle



Solidt malerarbejde i mere end 100 år

Nyt liv til gamle bygninger
En hel del bygninger bliver desværre forsømt. Det kan 
være trappeopgange, facader og vinduer – og det er 
synd, da det har en indvirkning på en ejendoms kvalitet 
og det generelle indtryk af ejendommen.

Få os til at renovere jeres bygninger, så kvaliteten højnes 
på jeres ejendom – både rent økonomisk og for beboerne.

Vi har mere end 50 dygtige medarbejdere, der alle 
forstår betydningen af høj kvalitet og godt håndværk. 
De bliver løbende uddannet på nye teknikker og holdt 
opdateret på, hvad der rører sig i branchen, så vi altid 
kan levere det bedste resultat.  Derudover forstår vi, 
hvad farver kan betyde, og vi deltager gerne i processen 
omkring valg af farver.
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Ejendomsadministration

Juridisk rådgivning

Byggesagsadministration

Wantzin Ejendomsadvokater
- Når du ønsker at komme trygt i mål

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

Tryghed

VESTERBROGADE 124B • 1620 KBH V • Tlf: 33 25 44 00 • info@rum.as • www.rum.as

Friborg+Lassen
- en del af RUM
har stor ekspertise i 
renovering, vedlige-
hold og fornyelse af 
andelsboligforeninger 
og rådgiver gerne 
om:

• Tag og tagterrasser 

• Facader og vinduer

• Altaner

• Badeværelser

• Trappeopgange

• Gårdanlæg

• Tilstandsrapporter

• Vurderinger af 
   andelsboliger

Ring for et 
uforpligtende 
tilbud: 
33 25 44 00
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ANDELSBOLIGEN  
– HIT ELLER SKIDT?
Før valget blev udskrevet, spurgte ABFnyt de daværende  
boligordførere om deres syn på andelsboliger.

   LISE CLEMMENSEN

FOLKETINGSVALG

POLITIK

DET ER BLANDT DE ny og genvalgte, at parti
erne skal finde deres boligordførere, som vil 
påvirke mange af de politiske sager på andels
boligområdet, som ABF bliver involveret i. 

I dette nummer af ABFnyt har vi derfor 
givet mikrofonen til de politikere, som var 
boligordførere før valget, som giver deres bud 
på, hvilke indsatsområder netop deres parti 
vil fokusere på, i en kommende folketingspe
riode.

ABF i arbejdstøjet
Folketingsperioden 20192022 har blandt 
andet budt på Blackstone, strammere finansie
ringskrav ved både stiftelse og salg, afskaffelse 
af fremtidige offentlige vurderinger, spekula
tionsfrie andelsboliger og fokus på blandede 
byer. 

Som du kan læse her, har dit kryds på stem
mesedlen med andre ord indflydelse på de 
arbejdsbetingelser og udfordringer, som ABF 
skal forholde sig til, i en ny folketingsperiode.

− ABF er uafhængig af partipolitik og delta
ger i det politiske lovarbejde med den viden, 
som vi har oparbejdet gennem mere end 40 
år som interesseorganisationen for de private 

andelsboligforeninger. Når det er sagt, kan vi 
jo godt se, at de politiske partier ser forskelligt 
på alt fra fx blandede byer og ejendomspriser, 
til prisloftet på den enkelte bolig. Det er den 
virkelighed, som vi skal navigere i efter et 
valg, forklarer ABF’s direktør, Jan Hansen.

Som man kan læse i lederen, mener ABF, at 
det er glædeligt, at der umiddelbart er opbak
ning til andelsboligformen fra alle partier. 
Samtidig er vi bekymrede for, at venstrefløjen 
vil hive andelsboligerne tættere på det almene 
boligmarked, og højrefløjen vil hive dem tæt
tere på ejerboligerne. 

Andelsboliger skal vedblive at være en ting 
lige i midten, som ABF’s landsmøde i oktober 
også fastslog.

− Vi er lidt kede af, at vi til dette blad ikke 
har fået svar fra Venstre, Konservative og 
Dansk Folkeparti, som vi tidligere har haft 
gode dialoger med. Man kan f.eks. mene, at 
andelsboliger og andelstanken jo burde være 
en del af Venstres DNA, så det undrer, at de 
ikke har ønsket at medvirke her, fortæller 
landsformand Hans Erik Lund, og slår fast, at 
han håber, vi efter valget igen får gang i gode 
snakke med alle partier i Folketinget.

Alle partier har fået samme spørgsmål.  
Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Nye Borgerlige og  
Danmarksdemokraterne har ikke ønsket at medvirke.
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POLITIK

FOLKETINGSVALG

Søren Egge 
Rasmussen
BOLIGORDFØRER,  

ENHEDSLISTEN

ØNSKER ENHEDSLISTEN AT  
STYRKE ELLER SVÆKKE ANDELS-
BOLIGERNE - OG HVORDAN? 
Vi ser meget gerne, at der laves 
nye modeller for spekulationsfrie 
andelsboliger, så nye andelsboligfor-
eninger kan opstå, og være med til 
at sikre de blandede byområder. For 
eksisterende andelsboliger ligger der 
et stort ansvar hos medlemmer af 
andelsboligforeninger, med at holde 
prisstigningerne nede.

HVILKEN ROLLE SKAL DEN 
PRIVATE ANDELSBOLIG HAVE PÅ 
BOLIGMARKEDET? 
Forhåbentlig kan eksisterende 
andelsboliger have en stabiliserende 
rolle, men kun hvis prisstigninger 
holdes nede. Ellers ender andelsboli-
gerne med at være som ejerlejlighe-
der, tilsat en årlig generalforsamling. 
Andelsboliger kan være noget sær-
ligt, hvis fællesskaber, spændende 
grønne udearealer og faciliteter til 
børn prioriteres. 

HVAD ER ANDELSBOLIGENS  
STØRSTE UDFORDRING - OG HVAD 
ER LØSNINGEN?
I Københavnsområdet er prisstig-
ningerne det største problem. Andre 
steder i landet kan det være svært 
at sælge andelsboliger. I Voldum ved 
Hadsten kan man købe en andels-
bolig på 66 m2 for 500.000 kr., og en 
boligafgift på 1.650 kr. om måneden. 
Men måske bliver den svær at sælge 
igen. Enhedslisten vil gerne hjælpe 
nødlidende andelsboligforeninger til 
at blive omdannet til almene boliger.
 
BOR DU I EJER, LEJE ELLER  
ANDELSBOLIG?
Jeg bor i en almen bolig.

Ole Birk Olesen
BOLIGORDFØRER,  

LIBERAL ALLIANCE

ØNSKER LIBERAL ALLIANCE AT 
STYRKE ELLER SVÆKKE ANDELS-
BOLIGERNE -  OG HVORDAN?
LA vil sætte andelsboligerne fri. Vi 
bryder os ikke om prisregulering, heller 
ikke af andelsboliger. Andelsboligfor-
eningerne skal have lov til at prissætte 
andelsbeviserne efter eget ønske, og 
andelsboligforeningerne skal også have 
lov til at beslutte, at foreningen skal 
omdanne boligerne til ejerboliger for 
andelshaverne, hvis foreningen ønsker 
det.

HVILKEN ROLLE SKAL DEN PRIVATE 
ANDELSBOLIG HAVE PÅ BOLIG-
MARKEDET?
Andelsboligerne skal have den rolle, 
som der er efterspørgsel efter, hos 
nuværende og fremtidige andelsha-
vere. Folketinget skal ikke bestemme 
andelsboligforeningernes rolle. Det skal 
de selv bestemme.

HVAD ER ANDELSBOLIGENS  
STØRSTE UDFORDRING - OG HVAD  
ER LØSNINGEN?
Jeg synes, at uigennemskueligheden i 
adgangen til andelsboliger og fornem-
melsen af, at man til de bedste boliger 
skal “kende nogen” for at komme i 
betragtning til at komme ind i andels-
boligforeningen, er en udfordring. Og 
så det forhold, at andelsboligers pris 
er så afhængige af, hvad Folketinget 
beslutter, fx i forhold til regulering af 
private udlejningsboliger, som påvirker 
andelsboligers værdi.

BOR DU I EJER, LEJE ELLER  
ANDELSBOLIG?
Jeg bor i en ejerlejlighed.

Orla Hav
BOLIGORDFØRER,  

SOCIALDEMOKRATIET

ØNSKER SOCIALDEMOKRATIET AT 
STYRKE ELLER SVÆKKE ANDELS-
BOLIGERNE – OG HVORDAN?
Vi ønsker at styrke andelsboligerne. 
Den offentlige vurdering er fra 2012, og 
erstattes ikke af en ny vurdering, hvorfor 
denne værdi over tid vil mindskes. 
Socialdemokratiet foreslår derfor to æn-
dringer i værdiansættelsesprincipperne i 
andelsboligloven. 
Den ene ændring indebærer, at gyldig-
hedsperioden på en valuarvurdering 
forlænges fra 18 til 42 måneder, så for-
eninger kan overgå til valuarvurderinger 
uden at have en årlig udgift, men kun har 
en udgift hvert tredje år. Den anden æn-
dring indebærer at nettoprisindeksregu-
lere den offentlige vurdering, så værdien 
ikke på sigt bliver ædt op af inflation.

HVILKEN ROLLE SKAL DEN PRIVATE 
ANDELS BOLIG HAVE PÅ BOLIGMAR-
KEDET?
Socialdemokratiet mener, at andelsboli-
gen skal fungere som et godt alternativ 
til ejerboliger og lejeboliger. Det er sær-
ligt vigtigt i København og andre større 
danske byer, hvor det er de færreste, der 
har en indkomst eller formue, der er stor 
nok til at finansiere en ejerbolig. 

HVAD ER ANDELSBOLIGENS STØRSTE  
UDFORDRING – OG HVAD ER LØSNIN-
GEN?
For helt almindelige danskere kan det 
være meget svært at gennemskue hele 
ventelistesystemet.
Nogle danskere kan efterlades med et 
indtryk af, at der hersker nepotisme på 
andelsboligmarkedet, da adgangen til 
andelsboliger ofte synes at ske gennem 
familie, venner og bekendte.
Endelig er der blandt et vis udsnit af 
andelsbolighaverne et ønske om friværdi, 
og dermed altså en forhåbning om at 
kunne se frem til en økonomisk gevinst 
i forbindelse med salg af andelsboligen. 
Der er dog vigtigere værdier i livet end 
friværdi, herunder helt almindelige 
danskeres adgang til at kunne købe en 
andelsbolig.

BOR DU I EJER, LEJE ELLER ANDELS-
BOLIG?
Jeg bor i ejerbolig.
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Jakob Engel 
Schmidt

FOLKETINGSKANDIDAT, 
MODERATERNE

ØNSKER MODERATERNE AT 
STYRKE ELLER SVÆKKE AN-
DELSBOLIGERNE - OG HVORDAN? 
Moderaterne ønsker at styrke 
andelsboligbevægelsen gennem 
en åben, gennemsigtig fremtidig 
prissætning gennem valuarvurde-
ring, samt sanering af reglerne for 
ledelsen og dannelsen af fremtidige 
andelsboligforeninger. 
 
HVILKEN ROLLE SKAL DEN 
PRIVATE ANDELSBOLIG HAVE PÅ 
BOLIGMARKEDET? 
Andelsboligen skal være et øko-
nomisk overskueligt og attraktivt 
tilbud på boligmarkedet – også i 
fremtiden.
 
HVAD ER ANDELSBOLIGENS 
STØRSTE UDFORDRING - OG 
HVAD ER LØSNINGEN?
En del andelsboligforeninger har 
valgt en unaturlig lav vurderings-
metode, der betyder, at andelspri-
sen holdes unaturligt lav, sammen-
lignet med resten af prisudviklingen 
i samfundet. Moderaterne går ind 
for, at andelsboliger skal vurderes 
valuarmæssigt på markedsvilkår. 
Derudover skal det være umuligt for 
familiedynastier at afholde almin-
delige mennesker, uden tilknytning 
til andelsboligforeningen, fra at 
komme i betragtning til at købe en 
andel i den givne forening. 
 
BOR DU I EJER, LEJE ELLER 
ANDELSBOLIG?
Jeg bor i andelsbolig.

Susan Kronborg
BOLIGORDFØRER,  

RADIKALE VENSTRE

ØNSKER RADIKALE VENSTRE AT 
STYRKE ELLER SVÆKKE ANDELS-
BOLIGERNE - OG HVORDAN? 
Radikale Venstres boligpolitik er 
konsekvent båret af ønsket om at 
fremme blandede beboelsesfor-
mer således, at der ved fremtidig 
lokal- og regional planlægning skal 
sikres at leje-, eje, almennyttige- og 
andelsboliger blandes, så vi undgår 
”reservater”.

HVILKEN ROLLE SKAL DEN 
PRIVATE ANDELSBOLIG HAVE PÅ 
BOLIGMARKEDET? 
Andelsboligen, særligt i de større 
byer, har vist sig som et egnet alter-
nativ til især ejerlejligheden, men 
som også – primært via valuarvur-
deringer – har været præget af store 
prisstigninger i de større byer.

HVAD ER ANDELSBOLIGENS  
STØRSTE UDFORDRING - OG HVAD 
ER LØSNINGEN?
Radikale Venstre er som udgangs-
punkt positive overfor tiltag, der 
kan skabe nye, blandede beboel-
sesformer, herunder nye modeller 
for andelsboliger. Men området er 
særdeles komplekst, og kræver en 
nøje gennemgang og overvejelse. 
Det egentlige slag for flere ”speku-
lationsfrie” andelsboligforeninger og 
almennyttige boligforeninger, ud-
kæmpes i planloven, eller lovgivning 
afledt deraf, fordi arealer til særlige 
beboelsesformer er helt afgørende 
for, hvad lodsejere kan sælge til og 
for. 
På tilsvarende vis skal vi muligvis 
også se på reglerne om tilbudspligt 
i lejelovgivningen, og se om der er 
realistiske muligheder for yderligere 
at understøtte etableringen af ”spe-
kulationsfri” andelsboliger.

BOR DU I EJER, LEJE ELLER  
ANDELSBOLIG?
Jeg bor i ejerbolig.

Halime Oguz
BOLIGORDFØRER, 

 SOCIALISTISK FOLKEPARTI

ØNSKER SOCIALISTISK FOLKE-
PARTI AT STYRKE ELLER  
SVÆKKE ANDELSBOLIGERNE  
- OG HVORDAN? 
SF ønsker at styrke andelsboligerne. 
Andelstanken har i mere end 100 år 
givet borgere, som ikke har råd til 
at købe en ejerbolig, mulighed for at 
bo i byerne. Det skal vi bevare. Unge 
mennesker ser lige nu langt efter 
at købe en ejerbolig. Derfor er det 
utroligt vigtigt, at vi fra politisk hånd 
gør alt, hvad vi kan, for at sikre de 
bedste rammer for både at udbrede 
og bevare andelsboligformen. 

HVILKEN ROLLE SKAL DEN 
PRIVATE ANDELSBOLIG HAVE PÅ 
BOLIGMARKEDET? 
De private andelsboliger skal, lige-
som alle de andre andelsboligfor-
mer, fortsat fylde på boligmarkedet. 

HVAD ER ANDELSBOLIGENS 
STØRSTE UDFORDRING - OG HVAD 
ER LØSNINGEN?
Valuarvurderede andelsboliger har 
fået priserne til at skyde i vejret, og 
vi ser, hvordan andelsboliger i nogle 
tilfælde næsten ligger på samme 
niveau som en ejerbolig. Når du 
trækker en billig bolig ud af marke-
det, så skubber du politibetjenten, 
pædagogen og den studerende ud 
af byen. Det er både dårligt for den 
enkelte og for sammenhængskraf-
ten i samfundet. 
Til efteråret skal vi behandle et nyt 
lovforslag, der giver andelsbolig-
foreninger, der siden 2012 har haft 
en fastfrosset offentlige vurdering, 
mulighed for at fremskrive den efter 
nettoprisindekset. På den måde 
får vi en ny og mere fair form for 
offentlig vurdering. Det er vigtigt, 
at andelstanken ikke undergraves 
af et system, der er skruet forkert 
sammen politisk. 

BOR DU I EJER, LEJE ELLER 
ANDELSBOLIG?
Jeg bor i andelsbolig. 
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POLITIK

FOLKETINGSVALG

ÅRETS 
ANDELSBOLIG- 
FORENING 
2022

Vind et 
gavekort 
på 
5.000 kr.

Deltag i konkurrencen om at blive kåret til 
årets andelsboligforening 2022, og vind 
et gavekort på 5.000 kr. og ét års gratis 
medlemskab af ABF.

I år sætter vi fokus på bæredygtighed. 

Bor du i en forening, som fx opsamler 
regnvand, har omlagt til billigere lån, eller 
har indført sociale kriterier for opskrivning 
på ventelister? Store og små bæredyg-
tige projekter er med i kapløbet, og vi 
tænker bæredygtighed i bred forstand - 
det handler ikke kun om klima.

Har din forening gennemført et spæn-
dende projekt, så send os en mail og 
fortæl om jeres indsats. 

Teksten kan fx indeholde:

• Beskrivelse af jeres projekt
• Hvordan bidrager I til en bæredygtig 

forening eller lokalområde?
• Hvem har taget initiativet?
• Hvorfor skal jeres forening vinde?
Eller skriv, hvad du synes er vigtigt for at 
vinde titlen.

Send en mail til abf@abf-rep.dk senest 
mandag den 21. november, og vær 
med i kampen om 5.000 kr. og ét års 
gratis medlemskab af ABF.

Torsten Gejl
BOLIGORDFØRER,  

ALTERNATIVET 

ØNSKER ALTERNATIVET AT STYRKE 
ELLER SVÆKKE ANDELSBOLIGERNE 
- OG HVORDAN?
Alternativet ønsker et bredt udvalg af 
boligformer, og tænker, at andelsboli-
gen i sin grundidé er noget, som knytter 
sig tæt til Alternativets DNA. 
Imidlertid har de seneste 20 års sti-
gende priser på fast ejendom, sammen 
med muligheden for valuarvurdering, 
været med til at erodere grundideen 
bag andelsboligen. Alternativet ønsker, 
at der skal kunne holdes fast på 
grundideen med andelsboligen, uden 
at andelsboligloven skal kobles helt af 
fra prisudviklingen. Derfor er mulighe-
den for en reel prisindeksering, med 
baggrund i en offentlig vurdering eller 
en anskaffelsespris, væsentlig.

HVILKEN ROLLE SKAL DEN PRIVATE 
ANDELSBOLIG HAVE PÅ BOLIG-
MARKEDET? 
Hvis det stod til Alternativet alene, 
skulle andelsboligen have en langt 
større udbredelse. Lånemulighederne 
for etablering af nye andelsboliger i ny 
og eksisterende boligmasse er derfor 
essentielle.

HVAD ER ANDELSBOLIGENS  
STØRSTE UDFORDRING - OG HVAD  
ER LØSNINGEN?
En af de største udfordringer er afkob-
lingen fra markedet for ejerboliger, og 
begrænsede byttemuligheder på tværs 
af andelsboligforeninger. Det første 
kan løses ved fornuftig regulering fra 
lovgivers side, og det andet kan støttes 
fra Christiansborg, hvis der er fornufti-
ge initiativer. 

BOR DU I EJE, LEJE ELLER  
ANDELSBOLIG?
Har ikke ønsket at svare.



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

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

Kontakt os for et uforpligtende møde.

EJEN
D

O
M

S 
REN

O
V

ERIN
G Telefon 33 15 15 20

mail@trioarkitekter.dk
www.trioarkitekter.dk 

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

BYGGETEKNISK RÅDGIVNING

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

Foruden trapper laver vi alle 
former for entrepriserenove-
ring:

   - Murerarbejder
   - Tømrerarbejder
   - VVS-arbejder
   - Blikkenslagerarbejder
   - Malerarbejder
   - Elarbejder
   - Gulvarbejder

PETER MALER ENTREPRISE

Herlufsholmvej 37 | 2720 Vanløse | Tlf. 38103280 | E-mail: kontakt@peter-maler.dk

DIN HOVEDENTREPRENØR &

GARANTI FOR GODT HÅNDVÆRK

koNTAkT oS I dAg og få ET godT TILbud

DIN TRAPPEEKSPERT
-  Vi har mere end 40 års erfaring i reno-

vering af trappeopgange.

-  Vi kommer altid gerne ud og giver et 
uforpligtende tilbud og rådgivning.

-  Vi er medlem af Danske Malermestre, 
og har lange tradtioner i det gode hånd-
værk.

-  Se alle vores referencer på vores 
hjemmeside www.peter-maler.dk

• EL
• VVS
• VENTILATION
• BLIKKENSLAGER
• EL- OG VVS TJEK
• DØGNVAGT
• TEKNISK  

EJENDOMSDRIFT

KOMPETENCER

K l i n t e h ø j  V æ n g e  7  •  3 4 6 0  B i r k e r ø d  •  P S N . D K  •  T L F.  4 5  8 1  5 5  7 7

Vi har stolte traditioner i det gode håndværk og yder service 
samt totalløsninger inden for EL, VVS, ventilation og blikkensla-
gerarbejde. Vi dækker hele Storkøbenhavn samt Nordsjælland.

Hos Poul Sejr Nielsen arbejder vi altid ud fra at give den bedste 
kundeoplevelse. Vores montører sætter stor ære i at yde den 
bedst mulige service – både i de løsninger, der leveres, men 
også i dialogen montør og kunde imellem.

NORDSJÆLLANDS 

FØRENDE TEKNIKHUS  

Læs mere på PSN.DK

FORSIKRINGER
GENNEM ABF

Det skal være trygt for din 
nabo at sidde i bestyrelsen.

Derfor tilbyder ABF bestyrel-
sesansvarsforsikringer, som 
beskytter bestyrelsen, hvis 
uheldet er ude.

Priser genforhandles årligt.

Læs mere på: 
www.abf-rep.dk > 
Medlemsservice
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ABFNYT

STORT OG SMÅT

TJEK FORENINGENS 
STAMDATA
Efteråret står også i kontingentopkrævningens tegn. 

Bestyrelsen skal tjekke om deres stamdata, som er registreret af 
ABF, er korrekte. Er det den rigtige bestyrelse, som er oplyst, og 
passer antallet af andele?

I 2022 stiger kontingentet pr. 1. oktober fra 216 kr. til 222 kr. pr. andel. 

Kontingentsatser for perioden 2023-2027 blev i øvrigt fastsat på det 
nyligt afholdte landsmøde, og du finder dem på ABF’s hjemmeside.

Bestyrelsen kan tjekke deres oplysninger og eventuelt redigere i dem, 
ved at logge ind på ABF’s hjemmeside. Andelshavere har ”kigge-ad-
gang” til foreningens stamdata, så du som andelshaver kan give din 
bestyrelse besked, hvis du finder fejl.

Se kontingentsatser på:
www.abf-rep.dk > Medlemsservice

UÆNDREDE FORSIKRINGSPRISER 
I løbet af oktober måned sender ABF’s sekretariat forsikringsopkrævninger 
til medlemsforeningerne. 

ABF har genforhandlet priserne på sine bestyrelsesforsikringer, og i en tid 
med stigende inflation og faldende realløn, er det positivt, at priserne ikke 
stiger for ABF’s medlemmer i det kommende år.

Det er i øvrigt i alle andelshaveres interesse, 
at de frivillige er ordentligt beskyttet og 
dækket økonomisk ind, uanset hvilket 
arbejde de udfører for foreningen.

ABF råder derfor sine medlemmer 
til at forsikre sig mod et eventuelt 
erstatningsansvar som følge af fejl, 
som bestyrelsen begår.

Læs om ABF’s forsikringer på:
www.abf-rep.dk > Medlemsservice

DRØMMER DU OM  
BEDRE ISOLERING?
Bor du i Københavns Kommune, og ønsker du 
inderligt dit eget bad eller toilet, nyt tag over 
hovedet eller bedre isolering, så du ikke går  
og fryser? Så tjek Københavns Kommunes  
Bygningsrenoveringspulje. 

Her er det nemlig muligt for andelsboligfor-
eninger at søge økonomisk støtte til forskellige 
bygningsprojekter. Der er en række krav til 
ansøgningen, og det kan du læse mere om på 
Københavns Kommunes hjemmeside.

Næste frist er i marts 2023.

Læs mere på:
www.byfornyelsespuljer.kk.dk

EKSTRAORDINÆRT  
LANDSMØDE
På et veloverstået landsmøde stemte et overvæl-
dende flertal ja til at ændre i ABF’s vedtægter. 

På landsmødet var der dog ikke nok deltagere til at 
stemme ændringerne helt til dørs, og derfor ind-
kalder ABF til et ekstraordinært landsmøde, lørdag 
den 19. november i Middelfart, med det ene punkt 
på programmet.

Du finder indkaldelse og dagsorden  
på ABF’s hjemmeside.

Læs mere på:
www.abf-rep.dk > Aktiviteter

KONTINGENTET  
PR. 1. OKTOBER

222
kr. pr. andel pr. år.

http://www.abf-rep.dk


Hos Anchers arbejder vi med haveanlæg, hos både pri-
vate og erhvervskunder. Der er ingen opgave som er for 
stor eller for lille. Vores dygtige fagfolk sætter et præg 
på, at lave et godt finish. Vi har massere af erfaring og 
kan komme med kreative og stærke løsninger til netop 
dit næste projekt. Vi udfører bla.: 
• Anlæg - Brolægning
• Beplantning
• Vedligeholdelse
• Træpleje
• Vinterservice

ANLÆGSOPGAVER, 
GRØN VEDLIGEHOLDELSE, 

TRÆPLEJE OG 
VINTERBEREDSKAB

Kildebrøndevej 50, 2670 Greve  

anchers.dk  ·  3116 0775

Leder
Anlægsgartner adf.
Nicklas S. Schjølin
nicklas@anchers.dk

Kontakt os for et uforpligtende 
tilbud og lad os tage en snak om 
alt det vi kan tilbyde jer, for et 

frugtbart fremtidigt samarbejde.

Tilstandsrapport 
til jeres bolig
forening?

A4 har været betroet rådgiver 
ved byggeprojekter i byens 

boligejendomme siden 2002

Få et tilbud på a4.dk/tilstand  
Tlf. 70 26 62 62 · mail@a4.dk

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

    Klæder bestyrelse og  
beboere i andelsbolig
foreninger på til at træffe 
holdbare beslutninger om 
fremtidig vedligeholdelse

   Letforståeligt overblik  
– uden at man skal vide  
noget om bygninger

30-150 boliger

18.750,
Over 150 boliger

25.000,
inkl. moms

ORDBOG FOR  
ANDELSHAVERE

Kvalificeret majoritetskrav, markedsrente og regule-
ringsklausul. Klør du dig i nakken, når du læser ordene? 
Så er der hjælp at hente på ABF’s hjemmeside, hvor du 
finder en økonomisk og juridisk ordbog for andelshavere.
 
Det digitale opslagsværk bliver løbende opdateret med 
nye ord og begreber. Leder du forgæves efter et ord, så 
send en mail til abf@abf-rep.dk, med de ord, som du ger-
ne vil have en forklaring på, så sørger vi for at opdatere 
ordbogen.
 
Find ABF-ordbogen på:
www.abf-rep.dk > Rådgivning > Lov & Fakta
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Løsninger til erhvervslivet
      72 15 11 15          boligvaskeri.dk

Boligvaskeri  
uden bekymringer

L’EASY Business varetager drift, vedligehold og service af jeres vaskeri  
– så I kan nyde godt af en fleksibel og enkel løsning med tilfredse beboere.

Leveret, installeret og serviceret.

Operationel leasing
Levering, installering, service, reservedele  

og fuld forsikring af jeres vaskeri.  
Til små månedlige ydelser. 

Brugerbetalt vaskeri
Levering, installering, service, reservedele  

og fuld forsikring, afregnet automatisk per vask.  
I skal ikke have en krone op af lommmen! 

Få en løsning, der matcher jeres behov
Ingen boligforeninger er ens. Derfor samarbejder vi med Electrolux 
Professionel, så vi med markedets bedste og bredeste udvalg, kan 
skræddersy vaskeløsninger, der dækker jeres behov. Vi varetager 
drift, vedligehold og service i hele perioden. 
Det betyder færre bekymringer og tilfredse beboere.

Levering og installering.

Fri service og reservedele i hele leasingperioden.

Telefonsupport og hjælp til fejlfinding.

All-risk forsikring der bl.a. dækker brand, tyveri,  
vandskade og uheld.

Installationstjek   
– optimering af vaskerum 

Betalingssystem 
– med mange muligheder

Flytning og bytning    
– af maskiner ved ændret behov

LB_Boligforeninger_A4_0819_V1.indd   1 17/07/2019   11.16
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Klima og tryghed
Sikre lejlighedsdøre med respekt 
for ejendom, brugere - og det 
originale udtryk ...

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

Løsninger til erhvervslivet
      72 15 11 15          boligvaskeri.dk
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Levering, installering, service, reservedele  

og fuld forsikring af jeres vaskeri.  
Til små månedlige ydelser. 

Brugerbetalt vaskeri
Levering, installering, service, reservedele  

og fuld forsikring, afregnet automatisk per vask.  
I skal ikke have en krone op af lommmen! 

Få en løsning, der matcher jeres behov
Ingen boligforeninger er ens. Derfor samarbejder vi med Electrolux 
Professionel, så vi med markedets bedste og bredeste udvalg, kan 
skræddersy vaskeløsninger, der dækker jeres behov. Vi varetager 
drift, vedligehold og service i hele perioden. 
Det betyder færre bekymringer og tilfredse beboere.

Levering og installering.

Fri service og reservedele i hele leasingperioden.

Telefonsupport og hjælp til fejlfinding.

All-risk forsikring der bl.a. dækker brand, tyveri,  
vandskade og uheld.

Installationstjek   
– optimering af vaskerum 

Betalingssystem 
– med mange muligheder

Flytning og bytning    
– af maskiner ved ændret behov
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LOVE OG REGLER

DET SVÆRE STOF

NY STANDARDFORMULAR  
TIL LEJEKONTRAKT
NÅR ANDELSHAVERNE FREMLEJER deres 
boliger, eller foreningen selv udlejer boliger, vil 
det fremover skulle ske på den nyeste udgave af 
Indenrigs og Boligministeriets standardlejekon
trakt, som har fået navnet Typeformular A, 10. 
udgave. Bruger man ikke den autoriserede leje
kontrakt, vil vilkår, der pålægger lejeren større 
forpligtelser eller giver lejeren mindre rettighe
der end angivet i lejeloven, være ugyldige.

Den nye lejekontrakt er en konsekvens af sam
menskrivningen af lejelovgivningen, som betød 
en ny lejelov pr. 1. juli 2022.

Det er kun ved indgåelse af nye lejekontrakter, 
at 10. udgave skal benyttes. Allerede eksisteren
de lejemål fortsætter altså på deres nuværende 
lejekontrakter.

Læs mere på: www.abf-rep.dk >  
(Nyhed 29. september)

NYT TAL I BBR
I BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET (BBR) finder 
du oplysninger om alle bygninger og boliger i 
Danmark. Her kan du fx finde oplysninger om en 
boligs adresse, anvendelse, antal m2 og opførel
sesår. 

Det er kommunen, som er ansvarlig for opda
tering af BBR, men det er foreningens ansvar 
som ejendommens ejer, at oplysningerne om 
ejendommen i BBR er korrekte.

Når der sker forandringer på ejendommen, fx 
skift af varmekilde eller opførelse af sekundæ
re bygninger, er det vigtigt, at det registreres 
i BBR. Er der uoverensstemmelser mellem 
bygningens registrering i BBR og de faktiske 
forhold, kan det oftest rettes via selvbetjenings
løsningen: Ret BBRoplysninger. 

Læs mere på: www.abf-rep.dk > Nyheder

Tjek BBR på: www.bbr.dk

§§

NÅR SNEEN FALDER
I EN ANDELSBOLIGFORENING er det foreningen, 
der er grundejer, og det er derfor også forenin
gen, der har snerydningsforpligtelsen. 

Foreningen er ansvarlig for snerydning af ind
kørsler, trapper, fortove, stier med offentlig ad
gang, og at sne og istapper er fjernet fra tagene. 

Foreningen kan organisere snerydningen som 
en turnusordning blandt andelshaverne. Ordnin
gen bør ske frivilligt, men kan det ikke lade sig 
gøre, kan foreningen få et firma til at rydde sne. 
Det er en god idé at fastlægge organiseringen på 
en generalforsamling.

Sneen skal ifølge kommunale regler være ryd
det ”snarest efter”, at den er faldet. I praksis be
tyder det, at der skal være ryddet inden klokken 
syv på hverdage og lørdage, og inden klokken 
otte på søndage og helligdage. Derudover skal 
der som minimum ryddes om morgenen, efter
middagen og aftenen indtil kl. 22.

Foreningen er erstatningspligtig, hvis der 
opstår faldskader. Tjek derfor med foreningens 
forsikringsselskab, at der er dækning for denne 
type af skade.

Læs om snerydning på: www.abf-rep.dk > Rådgivning 

http://www.abf-rep.dk
http://www.abf-rep.dk
http://www.bbr.dk
http://www.abf-rep.dk


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 

Vi skaber plads 
til livet!

FÅ EN FORENINGSHJEMMESIDE
Kom nemt i gang med foreningens 
egen hjemmeside. 

Komplet webløsning skræddersyet til 
boligforeninger. 

Hjemmesiden er let at redigere, så den  
passer til lige netop jeres forening.

Inkluderer gratis manualer og support.

Læs mere på: www.abf-rep.dk > Medlemsservice

FÅ NYHEDER 
FRA ABF

Tilmeld dig nyhedsbrevet 
ABF e-NYT og få nyheder 
og information direkte i din 
indbakke.

Både medlemmer og ikke-
medlemmer kan tilmelde sig.

Tilmeld dig på: 
www.abf-rep.dk  
> Nyhedsbrev



D
an

sk

ernes favorit-bank

Vinder af Loyalty Groups BrancheIndex Bank 2022

Læs mere: loyaltygroup.dk/brancheindex-ban

k

Det er ikke tilfældigt, at lån til andelsboliger ligger os 
særligt på sinde. Som en bank ejet af 52 fagforeninger 
ved vi nemlig, hvad fælles ejerskab kan.
Bor du i andelsbolig, er det vigtigt at få gennemgået 
dit lån med jævne mellemrum - tænk hvis ’huslejen’ 
kan blive billigere.

Du får:
• En lav, konkurrencedygtig rente
• Hurtig behandlingstid

Kontakt os og få en uforpligtende gennemgang.

Brug for 
en specialist  
i andelsbolig-

lån?

Få dit 
andelsboliglån 

tjekket 
Ring: 3370 2000

book på:  
lsb.dk/andelsbolig

- eller skriv til:  
lsb@lsb.dk


