
JANUAR 2023   |   ABFNYT   1

MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

abfnyt
HOVEDSTADEN

F I N A N S I E R I N G :

BØDEKASSE BETALTE 
FOR NY BOLDBANE

NR
. 1

. J
AN

UA
R 

20
23

Årets A/B 
Høns, solceller  
og grønt tag

Vandtryk
Da vandet endelig 
nåede fjerde sal

Ejendomsværdier
Mens vi venter på 
ny lovgivning



2   |   ABFNYT   |   JANUAR 2023

MEDLEMSBLAD FOR 
ANDELSBOLIGFORENINGERNES 
FÆLLESREPRÆSENTATION
JANUAR 2023
UDGIVET AF ABFNYT APS

FORSIDEFOTO
JACOB NIELSEN

REDAKTION
JAN HANSEN 
(ANSVARSHAVENDE)
LISE CLEMMENSEN 
(REDAKTØR)
ISAAC ABELLA APPELQUIST
MICHAEL THØNNINGS

KONTAKT
REDAKTØR 
LISE CLEMMENSEN (DJ)
TELEFON: 33 86 28 50
LC@ABF-REP.DK

LAYOUT
STIBO COMPLETE

TRYK 
STIBO

ANNONCER
ABFNYT
MARTIN BORREGAARD
TELEFON: 33 86 28 30
ABF@ABF-REP.DK

ABF'S SEKRETARIAT &
MEDLEMSRÅDGIVNING
VESTER FARIMAGSGADE 1, 
8. SAL
1606 KØBENHAVN V
TELEFON: 33 86 28 30
WWW.ABF-REP.DK
ABF@ABF-REP.DK

MEDLEMSRÅDGIVNING
MAN. - FRE. 9.00 - 14.00
TELEFON: 33 86 28 30

DU MODTAGER DIT NÆSTE
MEDLEMSBLAD I NOVEMBER 2022

OPLAG
ABF Nyt Hovedstaden 53.207
ABF Nyt Provinsen 50.604

EFTERTRYK AF ARTIKLER OG BILLEDER  
I ABFNYT MÅ KUN FINDE STED EFTER
FORUDGÅENDE AFTALE.

MEDLEM AF DANSKE MEDIER

N
O

R
DI

SK MILJØMÆRKN
IN

G

5041-0004
TRYKSAG

LEDER

NY REGERING

NY REGERING – NY BOLIGPOLITIK. 
Regeringsgrundlaget er lagt frem, og 
her er der bl.a. fokus på ”den blande-
de by”, hvor de: ”… ønsker et blandet 
boligmarked, hvor flere kan eje deres 
egen bolig, og hvor der er et blandet 
udbud af ejerboliger, almene boliger, 
andelsboliger og privat udlejning”. 

Dertil fremhæver de blandede byer 
som det, der kan skabe sammen-
hængskraft. Det er jo nærmest som 
taget ud af ABF’s principprogram – 
den blandede by kan ikke eksistere 
uden andelsboligerne, hvad enten 
det er i storbyen, provinsbyen eller 
landsbyen.

Andelsboligerne er den boligform, 
som placerer sig prismæssigt mellem 
leje- og ejerboliger. Det betyder, at 
dem med almindelige indkomster selv 
kan være medejere af deres bolig. 

Andelsboligerne skaber gode ram-
mer for fællesskab, som så mange 
efterlyser i disse tider. Og andelsbo-
ligerne tager ansvar. Derfor vil ABF 
også holde politikerne op på at give 
nye andelshavere og nye andelsbolig-
foreninger bedre finansieringsvilkår.

Jeg glæder mig til, at regeringen går 
i gang med at udforme deres reelle 
boligpolitik, og i ABF stiller vi os 
selvfølgelig til rådighed for de nye 
ministre og Folketing med al den eks-
pertise, vi besidder.

Vi håber også, at den nye regering 
færdiggør arbejdet med at finde de al-
ternativer til den manglende offentlige 
vurdering, vi så længe har ventet på.

For andelsboligen er sammenhæng-
kraften på boligmarkedet og et reelt 
midter-alternativ til de andre boligfor-
mer. Andelsboligen er ofte det første 
møde, unge har med at eje en bolig 
– og muligheden for at komme videre, 
inden de vender tilbage som seniorer. 
Andelsboligen er en del af løsningen!

Hans Erik Lund, Landsformand

" Andelsboligerne skaber 
gode rammer for fælles
skab, som så mange efter
lyser i disse tider."

ANDELS
BOLIGEN ER 
LØS NINGEN
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Daloc Sikkerhedsdør sænker ikke bare lyden af hundegøen udenfor. 
Den stopper også indbrudstyve, brand, røg og mados. Døren har et 
unikt design, der sikrer holdbarhed og sikkerhed i mange, mange år. 
En investering for livet, og for naboskabet.

Læs mere om, hvordan du beskytter hjemmet på daloc.dk

Døren der beskytter 
både dig og dit 
naboskab. 

DALC0029_AD_AnimalLover_P-NR_DK_ABF-Nytt_210x285+5.indd   1DALC0029_AD_AnimalLover_P-NR_DK_ABF-Nytt_210x285+5.indd   1 2022-06-17   14:522022-06-17   14:52



JANUAR 2023   |   ABFNYT   5

Daloc Sikkerhedsdør sænker ikke bare lyden af hundegøen udenfor. 
Den stopper også indbrudstyve, brand, røg og mados. Døren har et 
unikt design, der sikrer holdbarhed og sikkerhed i mange, mange år. 
En investering for livet, og for naboskabet.

Læs mere om, hvordan du beskytter hjemmet på daloc.dk

Døren der beskytter 
både dig og dit 
naboskab. 

DALC0029_AD_AnimalLover_P-NR_DK_ABF-Nytt_210x285+5.indd   1DALC0029_AD_AnimalLover_P-NR_DK_ABF-Nytt_210x285+5.indd   1 2022-06-17   14:522022-06-17   14:52

Værdiansættelses
metoderne  
er uændrede!
Suspenderede offentlige vurderinger. Lovforslag, som ikke blev 
behandlet, og historier om, at flere overgår til valuarvurderinger. 
Hvad er op og ned, og hvad skal I gøre på generalforsamlingerne?

 Anne Kristensen, juridisk chef i ABF 

DET VAR EGENTLIG FORVENTNINGEN, at en 
ændring af andelsboligforeningsloven skulle 
træde i kraft 1. januar 2023. Det skete dog 
ikke på grund af folketingsvalget. Det lov-
forslag, der var fremsat, ville ændre på to af 
lovens tre værdiansættelsesprincipper, men 
reglerne er sådan, at alle lov- og beslutnings-
forslag, der ikke er færdigbehandlet, når  
der bliver udskrevet valg, bortfalder. Lov-
givningsprocessen genoptages først, hvis  
den nye SVM-regering ønsker, at forslagene 
skal gennemføres, og dermed skal genfrem-
sættes i Folketinget. Derfor er det reelt ikke 
muligt at sige, om lovforslaget om værdi-
ansættelse overhovedet genfremsættes  
– og om det evt. skal ud i en ny hørings-
periode.

Hvad med forårets generalforsamlinger? 
ABF opfordrer til, at foreningerne ser tiden 
an og ikke forhastet ændrer værdiansæt-
telsesmetode. Andelsboligforeningerne må 
fortsætte, som de plejer – altså benytte værdi-
ansættelsesprincipperne i andelsboligfor-
eningsloven, som loven ser ud i dag. Det må 
med andre ord forudsættes, at en indhentet 
valuarvurdering har den samme gyldigheds-
periode, som den hele tiden har haft, og at 
den seneste offentlige vurdering ikke kan 
indekseres.  

VURDERINGSPRINCIPPER

EJENDOMSPRISER

DE TRE VÆRDIANSÆTTELSESPRINCIPPER  
I ANDELSBOLIGFORENINGSLOVENS § 5: 

 
• Anskaffelsessummen er den pris, som foreningen 

betalte ved stiftelsen. 
• En valuarvurdering er den kontante handelsværdi som 

udlejningsejendom. Handelsværdien defineres som 
det beløb, ejendommen vil kunne indbringe ved et salg 
mellem kyndige, ikkeinteresseforbundne parter på det 
åbne marked inden for en rimelig salgsperiode. 

• Den offentlige ejendomsvurdering blev fastsat efter de 
principper, som stod i SKATs vurderingsvejledning. Ind
til 2012 fik andelsboligforeninger en ny vurdering hvert 
andet år. 

• Andelskronen er det tal, du ganger med dit indskud for 
at beregne din andelsværdi. Andelskronen beregnes 
således: andelskrone = (ejendommens værdi + øvrige 
aktiver  foreningens gæld)/oprindelige indskud fra alle 
andels havere. 

Du kan læse om flere begreber i ABF’s juridiske og økonomi
ske ordbog på abfrep.dk.
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VURDERINGSPRINCIPPER

EJENDOMSPRISER

Andelsværdiberegning kan være et kom-
plekst emne. Derfor får du her en uddyb-
ning af de vigtigste overvejelser forud for 
forårets generalforsamlinger.   

 
Tre valg til prisberegning 
Når andelshaverne på den årlige gene-
ralforsamling skal vedtage andelskronen, 
tager foreningen også stilling til, hvordan 
ejendommen bliver værdiansat. Der er 
nemlig tre muligheder i loven.  

Som andelsboligforeningsloven ser ud 
i dag, kan andelsboligforeninger bruge a) 
anskaffelsessummen, b) en valuarvurde-
ring eller c) den seneste offentlige ejen-
domsvurdering, når andelskronen skal 
fastsættes.  

Mange foreninger har tålmodigt ventet 
på, at der skulle komme en ny offentlig 
vurdering af foreningens ejendom. Da der 
senest blev fastsat en offentlig vurdering i 
2012, er der ikke sket nogen prisudvikling 
ved brug af dette princip i de seneste ti 
år. Det stod dog klart, at der ikke kommer 
flere offentlige ejendomsvurderinger til 
andelsboligforeningerne, da en ny ejen-
domsvurderingslov blev vedtaget af Folke-
tinget i februar 2021. Selvom foreningerne 
ikke får en ny offentlig vurdering, kan den 
seneste stadig benyttes i andelsværdibe-
regningen. 

Vil du vide mere? 
Du kan læse mere om andelsværdibe-
regningen og ejendommens værdi i 
ABF-håndbogen, kapitel D, og på  
www.abf-rep.dk. 

ABF’s medlemsrådgivning afholder 
gratis webinarer om andelsværdiberegnin-
gen flere gange om året, ligesom emnet vil 
blive taget op på andelsboligdagene i Vejle 
den 28. januar og i Viborg den 29. januar 
2023. 

Tilmelding til både webinarer og andels-
boligdage sker på abf-rep.dk.

Alternativer til den offentlige vurdering 

Efter ejendomsvurderingslovens vedtagelse 
blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle se 
på alternativer til den offentlige vurdering som 
værdiansættelsesprincip. ABF havde en plads 
i arbejdsgruppen, som aflagde sin rapport med 
anbefalinger til politikerne i december 2021. An
befalingerne resulterede i et lovforslag, der kom 
i høring hen over sommeren, og den 5. oktober 
2022 blev lovforslaget fremsat i Folketinget – 
men da statsministeren samtidig udskrev valg, 
bortfaldt det uden behandling. Lovforslaget skal 
derfor genfremsættes, når Danmark har fået en 
ny regering, hvis det skal vedtages. 

Lovforslagets indhold

Med lovforslaget fra efteråret 2022 havde poli
tikerne lagt op til en ændring i to af andelsbolig
foreningslovens tre værdiansættelsesprincipper. 
For det første, at en valuarvurdering skal kunne 
bruges i op til tre år i træk, hvor man i dag skal 
indhente en ny valuarvurdering hvert år. For det 
andet, at det skal være tilladt at indeksere den 
offentlige vurdering med nettoprisindekset. 
Formålet med lovforslaget var, at andelsboligfor
eninger stadig skulle have mulighed for en pris
udvikling på ejendommens værdi uden at skulle 
have udgiften til en valuar hvert eneste år. Det 
var den mulighed, man havde med den offentlige 
vurdering, dengang der kom en ny hvert andet år.  

Lovforslaget ændrer i øvrigt ikke på § 5, stk. 3 i 
andelsboligforeningsloven, og der bliver derfor 
ikke ændret på reglerne for fastfrysning af valu
arvurderinger. 

Der var bred politisk opbakning i det ”gamle” 
Folketing til lovforslaget, så ABF vil holde de nye 
politikere i Folketinget op på, at lovforslaget vil 
blive genfremsat.



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!

[[

Ring til os for et uforpligtende finansieringstjek  
eller rådgivning om nyt lån.

Andelsboligforeningen kan kontakte Realkredit Danmarks 
lokale Andelsbolig-specialister på 4514 0100.
Vi kan skræddersy en individuel løsning til jer, bl.a. kan 
FlexLife® med 30 års afdragsfrihed være en mulighed.
 
Er du privat andelshaver, kan du kontakte Danske Banks 
privatrådgivere på 7015 1516, som er klar til at rådgive dig.

Kan jeres  
finansiering 
optimeres?



Med en KeepFocus Boligpakke håndterer vi jeres el-, vand og varmefor-

brugsmåling og leverer præcise fordelingsregnskaber digitalt. 

Finansiering kan ske uden udbetaling og med et fast abonnement de næste 

10 år – inklusive fuld service og alle reparationer. 

I er sikret pålidelig, timebaseret fjernaflæsning i en transparent aftale, 

hvor I ikke skal bekymre jer om fremtidige uforudsete udgifter.  

keepfocus.dk / 7020 1999 / salg@keepfocus.dk

Vil I have bekymringsfri forbrugsmåling 
og fordelingsregnskaber i 10 år?

KeepFocus Boligpakke: 

•    Komplet montering af kvalitetsmålere 

•    Præcise fordelingsregnskaber 

•    Brugervenlig mobil-app til beboere

•    Online software der visualiserer 

     forbrug og indeklima time for time

•    Fuld service

PRØV VORES 

TILBUDSPORTAL

tilbud.keepfocus.dk

KeepFocus_Annonce_ABF_01_2023_EnergyHome_vs5.indd   1KeepFocus_Annonce_ABF_01_2023_EnergyHome_vs5.indd   1 30-11-2022   13:35:5130-11-2022   13:35:51

Kender du vores bæredygtige renoveringsmetoder? Vi er ekspeter inden for relining og 
strømpeforing af faldstammer, ventilation og kloak. Undgå bygningsarbejder, genhus-
ning og spar mindst 50% i forhold til traditionel udskiftning.
Se mere på www.proline-group.dk, eller mød os på Andelsboligdag i Vejle d. 28. januar 
og i København d. 7. oktober.

ABF 2023.indd   1ABF 2023.indd   1 17-11-2022   11:31:3817-11-2022   11:31:38
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POLITIK

ABF' PRINCIPPROGRAM

BÆREDYGTIGHED 
ER VIGTIGT FOR 
ANDELSHAVERE

Bæredygtighed er mere end bare 
energibesparelser – og det får stor 

betydning for andelsboligforeningerne 
fremover. Netop derfor er det en central 

del af ABF’s nye principprogram.

ANDELSBOLIGFORENINGERNE er blandt de bo-
ligformer, der er bedst til at prioritere renove-
ringer, hvor de grønne løsninger er i højsædet, 
så foreningerne både sparer energi og hjælper 
klimaet. Det er blandt andet også derfor, at 
bæredygtige andelsboliger er blevet et helt 
tema i ABF’s nye principprogram, som sætter 
retningen for det politiske arbejde.

Men bæredygtighed er meget mere end reno-
veringer, miljø og klima. Bæredygtigheden har 
også et socialt aspekt med fokus på ansvarlig-
hed. Det betyder, at der blandt andet fokuseres 
på, at andelsboligforeningerne skal bidrage til 
deres lokalsamfund. Det er ikke kun økonomi, 
der vejer tungest, når man renoverer eller ved-
ligeholder – det kan sagtens være en prioritet 
at støtte lokale firmaer. Og det skal også være 
muligt for foreningerne at hjælpe dem, der har 
det svært – eksempelvis ved at give plads til 
udsatte på ventelisten. 

Alle tiltag tæller
Bæredygtighed kan således være alle de ting, 
der har betydning for det omgivende samfund. 
Det kan også være små ting, der bringer glæde 
i hverdagen – som flot renoverede ornamenter 
eller et fint blomsterbed. Det kan også være 
større ting – som udskiftning af gasfyr eller 
opsætning af solceller.

Man må dog aldrig gå på kompromis med, 
hvordan andelsboligforeningen drives. I begre-
bet bæredygtighed ligger også, at man har en 
solid og robust forening, som er attraktiv for 
både kommende og nuværende andelshavere. 
Her ser vi fx, at mange foreninger er gode til at 
prioritere de mere sikre og stabile lån.

Når bæredygtighed prioriteres i foreninger-
ne, kan ABF også fokusere på bedre tilbud og 
muligheder, der peger i den retning. ABF kan 
lave aftaler om både energi, miljø og sociale 
tiltag, som alle ABF-foreninger kan få gavn af, 
hvis de vil. Også fordi bæredygtighedstanken 
lægger op til samarbejder. 

Det betyder, at vi med medlemmernes op-
bakning kan være med og vise, at andelsbolig-
sektoren er en vigtig del af løsningen, når bæ-
redygtighed i de kommende år kommer højere 
og højere op på den politiske dagsorden.

I de kommende numre sætter vi spot på de 
fire temaer, som udgør ABF’s nye princippro-
gram. Ud over bæredygtige andelsboliger er 
det andelsboligernes tilknytning til andelstan-
ken, andelsboligformens identitet og andelsbo-
ligernes rolle i samfundet. 

Læs mere på:
www.abf-rep.dk > Politik

 MICHAEL THØNNINGS

Klimainvesteringer

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

DET GODE RENOVERINGSPROJEKT

GAMLE VANDRØR  
BREMSEDE VANDTRYKKET

Renovering af 100 år gamle vandrør gjorde livet lettere  
for andelshaverne i A/B Nymindegaard. Deltag i  

Mød Eksperterne- arrangement om Faldstammer & vandtryk.
   KATRINE NADIA JØRGENSEN    JACOB NIELSEN

OPVASKEMASKINEN GIK OFTE I STÅ, fordi 
vandtrykket var for lavt. Vaskemaskinen gav en 
fejlmelding i tide og utide. Og det tog mindst en halv 
time at få shampoo ud af håret, når man skulle i bad. 
Sådan var virkeligheden for ægteparret Karsten og 
Cathrine, indtil A/B Nymindegaard på Østerbro fik 
renoveret rør og faldstammer i 2019.

− Vi stod tidligt op og gik i bad før klokken halv 
syv, fordi vandtrykket blev påvirket, når de andre i 
opgangen også skulle i bad, siger Cathrine Matarese 
og tilføjer, at det resten af dagen var umuligt at fange 
en tyk stråle vand i en stabil temperatur. 

Parret bor på fjerde sal og var hårdt ramt af det 
lave vandtryk. De gamle vandrør var fra 1926, og 
mange steder var de så fulde af rust, at der dårligt 
kunne komme en knappenål igennem, fortæller 
foreningens formand, Kim Eriksen.

Foreningen valgte at skifte alle vandrør i køkkener 
og badeværelser. I stedet for at skifte faldstammer på 
toiletterne valgte de at ”fore” dem på indersiden med 
en form for plastik, der hedder epoxy. Det foregik 
gennem toiletterne, der blev taget af, mens arbejdet 
stod på. På den måde undgik de at brække fliser op for 
at komme ind til rørene, der var skjult bag rørkasser. 

− Foring var den billigste løsning, fordi vi slap 
for at renovere gulve, vægge og fliser bagefter, siger 
formanden. Renoveringen har også påvirket vores 
forsikringer. ”Vi dækker ikke jeres vandskader mere, 
fordi I har haft så mange,” sagde forsikringsselskabet 
tidligere. Heldigvis gav de nye rør mulighed for igen 
at blive forsikret mod vandskader hos forsikringssel-
skabet, fortæller Kim Eriksen.

Foreningen fik også sat et nyt blødgøringsanlæg 
op, der nedbryder kalken til pulver. Det giver mindre 
vedligeholdelse for andelshaverne og en god bespa-
relse for foreningen, der skal skille sig af med færre 
sække med kalkaflejringer.

Den samlede pris løb op i 19,5 millioner kroner, 
og den månedlige ydelse er steget med tre kroner per 
kvadratmeter. Foreningen består af 155 andele fordelt 
på 20 opgange, og arbejdet strakte sig over et lille år. 

Et blødgøringsanlæg pulveriserer 
kalken. Det giver færre belægnin-
ger af kalk i køkkener og  
på badeværelser.
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BYGGERI

DET GODE RENOVERINGSPROJEKT

Med de nye rene rør kan varmemesteren 
høre, når et toilet løber. Det giver en god 
besparelse i vandforbrug, at han kan 
slukke for vandet, når uheldet er ude. 

Vandrørene i køkkenet er helt nye. De er blevet lukket 
inde med gips omkring, så væggen ser ud som før, 
forklarer formand Kim Eriksen. 

Karsten Jensen gik ofte i bad på arbej-
det. I weekenden måtte han acceptere 
en tynd stråle og temperaturer, der 
svingede frem og tilbage.

Trykforøgere giver et kraftigt vandtryk helt op til de øverste etager.

Rottesikringer forhindrer rotter 
i at klatre op ad faldstammen.

Tidligere var vandrørene flere steder utætte og skyld i 
mange vandskader. Det er slut nu med de nye rør.

MØD EKSPERTERNE

Faldstammer & vandtryk
18. april kl. 17-20  
i København
Har du udfordringer med lavt 
vandtryk og gamle fald-
stammer? Så kom til Mød 
Eksperterne-arrangement, og 
få inspiration med hjem.

Gratis tilmelding via:  
www.abf-rep.dk



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.

FØR

EFTER

ANNONCE
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Vil I drive jeres ejendom 
med åbne øjne?

factum2 har afdelinger i hele landet med uvildige bygnings-
sagkyndige og certificerede energikonsulenter.

Vi deltager gerne på jeres kommende bestyrelsesmøde eller 
generalforsamling med et gratis oplæg på ca. 20 minutter.

factum2 kan give jer byggeteknisk indsigt i form af:

• Drift & vedligeholdelsesplan

• Uvildig byggeteknisk rådgivning

• Vurderingsrapport/flyttesyn

• Energimærke

• Indeklimaanalyse

• Energitjek

Telefon: 70 25 57 57       ·       Mail: info@factum2.dk       ·       Læs mere: www.factum2.dk

- mere end en virksomhed

- mere end en virksomhed

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!
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SAMMENLIGN  
ENERGIFORBRUGET 
MED NABOENS
Få styr på foreningens energiforbrug, og få bonus fra HOFOR.  
Tilmeld jer også Energispring Benchmark, og sammenlign jer 
med naboen.

DIANA MAMMEN   JACOB NIELSEN

DØREN TIL KÆLDEREN GÅR OP, og Knut Hansen 
viser vej til varmecentralen. Han er formand i 
A/B Wesselsgade på Nørrebro, som er en af de 
foreninger, der har tilmeldt sig Energispring 
Benchmark. En ordning i Københavns Kom-
mune, hvor man som andelsboligforening og 
medlem af ABF kan følge sit energiforbrug og 
også sammenligne sine data med naboens.

– Vi tilmeldte os, fordi vi gerne vil se, om 
der er nogen ting, vi kan gøre, som betyder 
bedre varmeudnyttelse. Og her er det oplagt at 
se, hvad andre har gjort bedre, fortæller Knut 
Hansen.

Jens Akkermann fra HOFOR, som sammen 
med Energispring i Københavns Kommune 
har udviklet det benchmark-værktøj, som 
ABF’s medlemmer kan bruge til at følge deres 
ejendomsforbrug, forklarer, at man ved at 
være med kan sammenligne sine data. 

– Så jo flere, der tilmelder sig, jo bedre, 
for så får man det bedst mulige datagrundlag 
for andelsboligforeningernes varmeforbrug 
i hovedstaden. Men andelsboligforeninger 
skal også tilmelde sig, fordi man kollektivt er 
med til at gøre noget. Det handler om at være 
opmærksom på og minimere forbruget af de 
fælles ressourcer, der er, siger han.

Gå i kælderen
I kælderen er Benny Østerbye blevet vist hen 
til varmecentralen. Han er energirådgiver i 
HOFOR. Han fortæller Knut Hansen om kor-
rekte temperaturer på blandt andet det varme 

BENCHMARK-ORDNING

ENERGIFORBRUG

Sådan tilmelder I jer
ABFmedlemmer med adresse 
i Københavns Kommune kan 
deltage i den gratis ordning, og 
det er nemt at tilmelde sig:

1. Send en mail med for
eningens adresse til ener
gispring@hofor.dk.

2. HOFOR sender en mail retur 
med foreningens BBRdata 
på det opvarmede areal 
samt en fuldmagt.

3. Tjek, at data er korrekte, 
og underskriv fuldmagten, 
som giver HOFOR tilladelse 
til at trække varmedata på 
foreningen og dele data 
med de andre foreninger, og 
send fuldmagten retur.

4. Én gang i kvartalet får 
alle foreninger en bench
markrapport, hvor for
eninger kan tjekke eget 
forbrug – og sammenligne 
med de andre deltagende 
foreninger. 

Benny Østerbye kan se på tallene for 
returvarme, at når varmesystemet er 
i brug, så virker det optimalt. Det for
tæller ham, at alle i foreningen bruger 
deres radiatorer korrekt.

mailto:energispring@hofor.dk
mailto:energispring@hofor.dk


JANUAR 2023   |   ABFNYT   15

vand. Noget, man skal sikre sig er korrekt 
indstillet, hvis man vil optimere og reducere 
sit varmeforbrug.

– Den står på 55 grader, hvilket er helt kor-
rekt. Det må godt variere med plus/minus én 
grad, og man er altid velkommen til at skrive 
til HOFOR’s Energirådgivning via vores hjem-
meside, hvis man vil have hjælp. Men det ser 
rigtigt ud her, fortæller Benny Østerbye.

Selvom der i A/B Wesselsgade er godt styr 
på alle indstillinger, er der alligevel steder, de 
kan optimere. 

– Jeres to styrebokse til centralvarmen og 
det varme vand melder om servicetjek, men 
moderne styrebokse i dag skal aldrig have ser-
vice. Så styresystemerne har overskredet deres 
tekniske levetid, siger Benny Østerbye, som 
kan se, at både styrebokse, varmebe holder og 
veksleren er fra 1983. Han anbefaler, at man 
skifter styreboksene til én ny,  
da det også vil gøre det meget nemmere at 
holde øje med samt indstille korrekte tempe-
raturer. 

– Og så ville jeg være særligt opmærksom 
på veksleren. Den indeholder en motorventil, 
som styrer, hvor meget varme den laver til be-
holderen. Indtil nu har den holdt i næsten 40 
år, så hvis man pludselig har enten for varmt 
eller for koldt vand, så ved man, den er gal, 
siger Benny Østerbye.

Han præciserer, at medmindre dele i ens 
varmecentral er meget nedslidte, så skal man 
ikke foretage unødige udskiftninger. Heller 
ikke selvom det har mange år på bagen. 

Andelshavernes ansvar
Én ting er, hvad man som forening kan gøre. 
Noget andet er, hvad de 24 andelshavere i A/B 
Wesselsgade kan gøre. Foreningen har siden 
2018 fået udbetalt bonus tre gange. Det får 

foreningen, når dens årsafkøling er over 36 
grader. Sidste år var den på 34,95 grader.

– Ville man have nået den sidste 1,05 grad, 
skulle foreningen reducere fremløbstempe-
raturen til radiatorkredsen, men så kan man 
også risikere, at man kun kan opnå 19-20 gra-
der i lejlighederne, forklarer Benny Østerbye.

Oppe i Knut Hansens lejlighed præciserer 
energirådgiveren, at andelshaverne dog med 
fordel kan tjekke netop deres radiatorer. Er 
ens termostater af ældre dato, kan man risike-
re, at de har et dødt område, som ikke regule-
rer temperaturen korrekt. 

– Vores varme er en stor post i det samlede 
energiforbrug, og selvom der er så stort et 
fokus på at spare, skal vi stadig huske at lufte 
ud, siger Benny Østerbye.

Hans bedste råd til Knut Hansen og alle an-
dre er at åbne alle vinduerne i to minutter et 
par gange om dagen. Et vindue på klem giver 
bare et forhøjet energiforbrug, så lav en hurtig 
udluftning i stedet for, slår han fast. 

Foreningens vicevært/varmemester kan også 
komme på gratis vand- og varmekursus gen-
nem HOFOR. 

Se datoer på:
www.hofor.dk > Erhverv 

Knut Hansen 
lukker vinduet, 
efter at han 
har luftet ud i 
lejligheden. Han 
fortæller, at han 
er interesseret 
i at nedbringe 
sit energifor
brug. Både af 
økonomiske og 
miljømæssige 
årsager.

Siden 2018 har 
A/B Wessels
gade fået 
udbetalt bonus 
tre gange. Det 
får man, når ens 
årsafkøling er 
over 36 grader.

Bonus fra HOFOR
Ifølge Benny Østerbye beregnes bonus med  
4,89 kr. pr. grad x med foreningens årsforbrug. 
Hvis A/B Wesselsgade fx har en årsafkøling på 
38,5 grader og et årsforbrug på 225 MWh, vil 
regnestykket se sådan ud: 38,5 grader – 31 grader 
(HOFORs afkølingskrav) = 7,5 grader x 4,89 kr.  
x 225 MWh = 8.251 kr.

Mere hjælp
Ønsker foreninger at tilknytte en energiråd-
giver fra HOFOR, kan man tilkøbe en ForsynO-
meter-løsning til 3.400 kroner som et årligt 
abonnement, der ud over årlig energirådgivning 
også giver support samt en kvartalsgennemgang 
af forbrugsdata. 

Læs mere på: 
www.ForsynOmeter.dk  
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AKTIVITETER

FORÅR 2023

FÅ VIDEN MED HJEM — FYSISK OG DIGITALT
JANUAR APRIL

Ledelse
NYESTE VIDEN PÅ ANDELS-
BOLIGOMRÅDET
På webinaret informerer ABF’s medlemsråd-
givning om seneste nyt inden for andels-
boligområdet, som bestyrelserne bør være 
opmærksomme på. Arrangementet er for 
bestyrelsesmedlemmer, der har erfaring og 
en grundlæggende viden om bestyrelsesar-
bejdet.

Indhold: 
• Hvad der er sket den seneste tid på andels-

boligområdet?
• Er der kommet ny lovgivning?
• Er der nye afgørelser, myndighedsvejlednin-

ger m.v., som vi skal være opmærksomme 
på?

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål 
på skrift undervejs.

Dato og tid: 19. januar kl. 17-17.30
Pris: gratis
Underviser: rådgiver fra ABF
Målgruppe: etagebyggeri og etplansbyggeri 

i hele landet 
Form: webinar

Ledelse
NY I BESTYRELSEN
Webinaret er en introduktion til bestyrelsens 
møder, principperne og lovgivningen for besty-
relsesarbejdet samt bestyrelsens kompetence 
og opgaver.

Indhold:
• Hvordan kommer I godt i gang med bestyrel-

sesarbejdet?
• Hvordan skaber I rammerne for bestyrelsens 

møder?
• Hvilke opgaver skal bestyrelsen tage sig af?
• Hvor langt rækker bestyrelsens mandat?

Dato og tid: 23. februar kl. 17-18
Pris: gratis
Underviser: rådgiver fra ABF
Målgruppe: etagebyggeri og etplansbyggeri i 

hele landet
Form: webinar

Ejendommen
FALDSTAMMER  
OG VANDTRYK 
Ejendommens faldstammer har en levetid 
på 30-70 år. Det er derfor vigtigt at holde 
øje med, om rørene er utætte, da utætte 
faldstammer kan give fugtskader og skimmel 
i kælder – og endnu værre i boligerne. 
Skal faldstammerne derfor udskiftes, eller kan 
vi nøjes med renovering?
En anden udfordring i København er vandtryk-
ket i rørene. I mange foreninger er vandtryk-
ket så lavt, at det skaber gener i dagligdagen. 
Hvorledes løser foreningen de udfordringer?
ABF arrangerer en Mød Eksperterne-aften, 
hvor vi kommer rundt om emnet med oplæg af 
eksperter og ABF’s medlemsrådgivning. Der vil 
være god tid til at besvare spørgsmål.

Dato og tid: 18. april kl. 17-20
By: København
Pris: gratis
Foredrag: udvalgte eksperter
Målgruppe: medlemmer og ikke-medlemmer 
Form: Mød Eksperterne

FEBRUAR MAJ

Ledelse
DIRIGENTENS ROLLE PÅ  
GENERALFORSAMLINGEN
En godt forberedt dirigent kan sikre, at ge-
neralforsamlingen forløber i god ro og orden. 
Dette webinar kan hjælpe både dig, der skal 
være dirigent, bestyrelsen og andelshaverne 
med en god afvikling af det vigtige møde i 
foreningen.

Indhold:
• Hvad er dirigentens opgaver og beføjelser?
• Hvordan kan dirigenten håndtere forslag og 

personvalg?
• Hvad er dirigentens ansvar?

Dato og tid: 7. februar kl. 16-16.30
Pris: gratis
Underviser: rådgiver fra ABF
Målgruppe: etagebyggeri og etplansbyggeri 

i hele landet
Form: webinar

Salg
DIGITALE VENTELISTER
Waitly, Danmarks førende ventelisteplatform, 
vil fremvise deres platform. Waitly kan admi-
nistrere både ventelister og interesselister, og 
man behøver ikke have ventelister i sin forening 
for at deltage. En rådgiver fra ABF vil give 
deltagerne et overblik over forskellige typer 
af ventelister, og hvilke regler foreningen kan 
fastsætte.

Indhold:
• Hvad kan Waitlys ventelisteplatform hjælpe 

foreningen med?
• Hvilke fordele får ABF’s medlemmer, hvis 

foreningen benytter Waitlys platform?
• Hvilke typer ventelister kan en forening have, 

og må man egentlig helt selv bestemme, hvem 
der kan blive skrevet op?

Dato og tid: 28. februar kl. 17-17.45
Pris: gratis
Underviser: rådgiver fra ABF og repræsentant 

for Waitly
Målgruppe: etagebyggeri og etplansbyggeri i 

hele landet
Form: webinar

Ejendommen
GÅRDRENOVERING 
Overvejer I at forny jeres gård? Så er der 
rigtig meget at tage stilling til. Cykelparke-
ring eller ladestandere? Skybrudssikring og 
kloakker, affaldscontainere over eller under 
jorden? Legeplads eller træningsområde? 
Urtehave eller prydbuske? Belysning og 
sikkerhed. 
Hvordan griber vi det an? Hvad koster det? 
Kan vi få tilskud eller refusion, og er der 
særlige regler og lovkrav, som vi skal være 
opmærksomme på?
ABF arrangerer derfor en Mød Eksperterne- 
aften, hvor vi har samlet en bred vifte af 
leverandører, eksperter og ABF’s medlems-
rådgivning, som svarer på jeres spørgsmål.

Dato og tid: 16. maj kl. 17-20
By: København
Pris: gratis
Foredrag: udvalgte eksperter
Målgruppe: medlemmer og ikke-medlemmer 
Form: Mød Eksperterne

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



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.

Opladning gjort 
enkelt for 
andelsbolig-
foreninger

        I ejer løsningen
        Intet abonnement
        Ingen bindinger
        Ingen administration

Kontakt os på tlf.: 43 32 47 48 
eller mail: info@homecharge.dk
Eller læs mere: dktv.dk/homecharge
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ÅRETS A/B 2022

BÆREDYGTIGHED

ÅRETS ANDELSBOLIGFORENING 
VISER DEN GRØNNE VEJ
Solceller, lokal afledning af regnvand og en særlig affaldsløsning.  
A/B Lersøgaard bliver Årets Andelsboligforening, fordi de har  
fokus på bæredygtighed.

   KATRINE NADIA JØRGENSEN    JACOB NIELSEN

DET ER DE GRØNNE LØSNINGER, der bliver 
lovprist, da A/B Lersøgaard på Nørrebro 
i København modtager prisen som Årets 
Andelsboligforening 2022.

– I svinger hele vejen rundt om bære-
dygtigheden, og I tager lige skridtet videre, 
lyder det fra Marcus Vesterager, som sidder 
i Borgerrepræsentationen i Københavns 
Kommune, da han overrækker prisen i form 
af et stort skinnende metalskilt, der frem-
hæver den nye titel. 

– Jeg synes i al beskedenhed, at vi har 
fortjent den pris. Vi gør alt det, vi kan. Vi 
er nødt til at gå den grønne vej, hvis vi skal 
have mulighed for at leve på den her jord, 
svarer formand Troels Glismann.

Solceller dækker fælles forbrug
Han har været formand i 24 år og har gen-
nem alle årene fået opbakning fra andelsha-
verne til de mange grønne tiltag. Det gælder 
for eksempel solcellerne, der blev sat op, da 
foreningen skulle have nyt tag for fem år si-
den. Tre store paneler på taget dækker knap 
20 procent af foreningens fælles forbrug. 

– Vi sparer penge på fælles strøm, så der 
bliver mindre at betale for hver enkelt. 
Desværre kan de ikke dække vores private 

forbrug. Det ville kræve mange flere syd-
vendte tage, forklarer han. Lokal afledning 
af regnvand er et andet hjertebarn. Regnvan-
det bliver ført ned i gårdens blomsterbede 
frem for at løbe ned i kloakken og til sidst 
ende i rensningsanlægget. 

– Vi sparer energi på rensningsanlæg-
get. Tidligere blev 80 procent af anlæggets 
kapacitet brugt på at rense regnvand og 
grundvand, siger Troels Glismann, mens 
han skærer et stort stykke af den festlige flø-
deskumskage og tager et glas bobler. Bjarne 
Asp Andersen, der er kredsformand i ABF 
Hovedstaden, kommer til for at lykønske 
formanden. Han mener, at foreningen er til 
stor inspiration for andre andelsboligfor-
eninger. 

Affaldsløsning er godt for klimaet
En ny affaldsløsning får foreningen i 2023. 
I samarbejde med Københavns Kommune 
bliver gårdens små affaldscontainere skiftet 
ud med nogle større containere, der bliver 
gravet ned under gaden foran foreningen. 
Der bliver mulighed for at sortere alle ti 
fraktioner, og formanden håber, at den nye 
løsning giver andelshaverne mere samvittig-
hed, når de sorterer:

MØD 
EKSPERTERNE

Gård renovering
16. maj  
kl. 17-20

Trænger du til  
inspiration, så tilmeld 
dig Mød Eksperterne 
om gårdrenovering. 

Gratis til melding via 
abf-rep.dk. 

Troels Glismann (mf.) får prisen overrakt af Marcus Vester ager 
fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Køben havns Kommune (tv.). 
sammen med Bjarne Asp Andersen, kredsformand i ABF

En million kostede solcellepanelerne. Det er det eneste grønne tiltag, som 
foreningen selv har betalt. De øvrige tiltag har de fået støtte til.

http://www.abf-rep.dk


JANUAR 2023   |   ABFNYT   19

– Når du står i det offentlige rum, hvor flere 
øjne hviler på dig, smider du mindre ud til re-
staffald. Det er en anden situation, når du står i et 
skur i gården i mørke og smider restaffald ud.

Løsningen giver mindre støj, fordi renovations-
arbejderne kan nøjes med at tømme containerne 
en enkelt gang om ugen i en enkelt vogn. 

– De bruger mindre energi og færre arbejdsti-
mer, og det er godt for klimaet, fordi det kræver 
mindre diesel, siger han.

Det mest synlige grønne aftryk er de smukke 
blåregn, der slynger sig hele vejen op ad andels-
boligforeningens facade. De skærmer muren mod 
opvarmning i sommermånederne.

Høns, hotel og fælleshus
Går man videre ind i gården, bliver man mødt 
af en kaglen, der sender minder til et landsted. 
En lille flok høns bor i gården, og æggene bliver 
fordelt mellem de andelshavere, der er med i 
”hønsegruppen”. Men med 337 lejligheder er der 
langtfra nok æg til at gøre andelshaverne selvfor-
synende. Hønsene har et andet formål:

– Børn skal have en forståelse for, hvad der sker 
fra jord til bord. De skal se de dyr og fødevarer, vi 
spiser. Her må man kun have kat. Hønsene giver 
en forståelse for, hvor fødevarerne kommer fra, 
siger Troels Glismann.

Bæredygtighed gennemsyrer også driften. For-
eningen har et fælleshus, som andelshaverne kan 
leje, og en ”hotellejlighed” med to rum, som ven-
ner og familie kan bruge for kun 100-200 kroner 
per nat afhængigt af ugedag. Herudover bruger 
de systemet Waitly som venteliste. Bestyrelse og 
administrator sparer tid, og vigtigst af alt giver 
det gennemsigtighed.

– Det er rart at sige, at jeg ikke har noget at gøre 
med ventelisterne. Jeg er blevet tilbudt penge og 
alt muligt andet gennem årene, hvis jeg kunne 
skaffe folk en lejlighed. Nu ligger bestyrelsen ikke 
længere under for det pres. 

Besøg A/B Lersøgaard på:
abl1926.dk

Solceller dækker omkring 20 
procent af foreningens forbrug 
i vaskeriet, fælleshuset og på 
fællesområderne.

Fælles høns skal lære gårdens børn 
om, hvor fødevarerne kommer fra.

Den grønne tankegang møder 
allerede nye besøgende, når de 
står ved foreningens facade. 

A/B Lersøgaard har 
regnvandsbede, som 
forebygger oversvøm-
melser og aflaster 
kloakkerne.

http://www.abl1926.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.

Solidt malerarbejde 
i mere end 100 år

Vi har mere end 100 års erfaring i 
ejendomsvedligeholdelse.

Ønsker De en total istandsættelse af 
vinduer eller trapper, påtager vi os gerne 

at sørge for snedker, murer, gulvbelægning 
og el-arbejder i hovedentreprise.

FØR EFTER

Mesterlodden 44 · 2820 Gentofte
Tlf.: 39 65 71 50

hfs@friedmann.dk · www.friedmann.dk
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STORT OG SMÅT

ABFNYT

HJÆLP UNDER ENERGIKRISEN 
Andelshavere har brug for al den hjælp, støtte og gode råd, de kan få. Derfor 
har vi lavet en samlet side om energikrisen på ABF’s hjemmeside, hvor I kan 
få et overblik over alle de muligheder, der er, og hvad der sker, så I forhåbent-
lig kan komme lettere gennem krisen. 

Vi kigger både på love og regler – på støtte, puljer og krisehåndtering – lige-
som vi går helt ned og ser på, hvad man kan gøre som henholdsvis forening 
og andelshaver. Og så kan du blive opdateret på de kurser og aktiviteter 
målrettet energi, som vi har i ABF. 

Alt opdateres naturligvis løbende – og hvis du har brug for mere eller anden 
information, så bare tag fat i os.

Læs mere på:
www.abf-rep.dk

UDSTIL HOS ABF
ABF leder nu efter kunstnere, der har lyst til at udstille på 
vores sekretariat på Vester Farimagsgade 1, centralt i Køben-
havn.

Væggene på sekretariat har nemlig gennem mange år været 
prydet af skiftende udstillinger, hvor kunstnere fra hele landet 
har haft mulighed for at vise, hvad de kan.

Lige nu er der plads på listen af udstillere for 2023. Har du lyst 
til at vise sine billeder, malerier eller anden form for kunst på 
væggene hos ABF, er det nu, du kan byde ind.

Alle er velkomne til at søge om at udstille, du skal blot kontak-
te sekretariatet på abf@abf-rep.dk. 

ERFARINGER SØGES …
Husk, at både andelshavere og bestyrelser kan bruge ABF’s Dialogforum til at skabe  
kontakt til andre foreninger. Her kan I søge hjælp eller dele ud af jeres erfaringer til  
gavn for andre foreninger.

De seneste indlæg på ABF’s Dialogforum omhandler:
• Forening søger erfaringer med jordvarme (provinsen)/råd om altaner søges.
• Forening søger erfaring med brug af administrator.
• Installation af fælles solcelleanlæg.

Kan du hjælpe de her foreninger,  
så log ind på ABF’s hjemme side,  
og del ud af din viden.

ABF’s Dialogforum findes på:
www.abf-rep.dk

FÅ FUGLE  
KASSER

Drømmer du om en by med 
buske og bede under gade-
træerne og fuglekasser til 

byens fugle? Eller kvasbunker og krat, hvor du kan 
være heldig at møde et pindsvin?

Københavns Kommune har en pulje, hvor andels-
boligforeninger kan søge penge til lokale projekter, 
der skaber mere og bedre natur og biodiversitet i 
byen. Kom også til kommunens infomøde den  
11. januar eller 6. februar, hvor 
du kan høre mere om ansøg-
ningsprocessen. 

Ansøgningsfristen er  
1. marts 2023.
 
Søg her:
www.biodiversitet.kk.dk

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

BYENS UDELIV

BØDEKASSE BETALTE  
FOR NY BOLDBANE 
En nedslidt boldbane har fået nyt liv og er blevet betalt af andels-
havere, der ikke dukker op til foreningens arbejdsweekender.

   MIKKEL BÆKGAARD    JACOB NIELSEN

Emil Linnet er bestyrelses medlem  
i A/B Borups Plads og har været tov-
holder på projektet med at etabelere 
en ny boldbane.
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AT GIVE ANDELSHAVERNE OG DERES BØRN de 
bedste rammer til sport og bevægelse behøver 
hverken at være besværligt rent foreningstek-
nisk eller en dyr affære. Det er A/B Borups 
Plads på Nørrebro i København et godt eksem-
pel på. Her har foreningen nemlig fået opgrade-
ret deres gamle nedslidte boldbane til en helt 
ny udgave, hvor underlaget er lavet af gummi, 
basketkurvene er skinnende nye, og stregerne 
lever op til, hvordan en rigtig basketbane skal 
være.

– Den oprindelige boldbane havde været her, 
siden gårdanlægget blev etableret i 2000. Men 
den havde bestemt set bedre dage. Asfaltun-
derlaget var slidt og krakeleret, opstregningen 
udvisket, og de gamle basketkurve var skæve. 
Så nu har vi fået gummibelagt det hele med 
farvekontraster og streger, der følger de officiel-
le mål for en basketballbane. Vi har også sat 
nye kurve med dunkebeslag og nye bagplader 
op – dels en i hver ende af banen, og dels en 
hæve-sænke-kurv i midten, så mindre børn også 
kan være med, fortæller medlem af bestyrelsen 
hos A/B Borups Plads Emil Linnet.

Vigtigt at optimere udearealer
Den nyrenoverede boldbane er en del af en 
overordnet strategi i foreningen om løbende at 
optimere udearealerne.

– Generelt synes vi som forening, at det er 
vigtigt, at udearealerne bliver optimeret. Vi har 
derfor nogenlunde systematisk prøvet at gen-
nemgå gården og set på, hvor vi ideelt set har 
kunnet optimere. Vi har i den forbindelse kun-
net se, at der var en stor interesse for at bruge 
boldbanen til al mulig slags sportsudøvelse. Den 
bliver brugt både af børn til boldspil og af voks-
ne, der også spiller basketball i hallerne, eller fx 

til TRX (en særlig form for styrketræning, red.). 
Men som sagt var banen lidt træt og trængte til 
en opgradering, forklarer Emil Linnet.

Det er dog bestemt ikke kun boldbanen, som 
gennem de senere år har fået sig en opgradering. 
Det gælder også for mange af de andre udearea-
ler hos A/B Borups Plads.

– Vi har også i løbet af de senere år fået 
plantekasser, et bordtennisbord, et drivhus 
og sågar givet vores andedam nyt liv med fisk 
og ny pumpe. Vi er meget bevidste om, at det 
er gården, der er vores fælles område, hvor vi 
kommer hinanden ved i andelsboligforeningen. 
Så hvis der er noget initiativ blandt beboerne, 
er vi i bestyrelsen glade for at hjælpe med, at 
det også kan lade sig gøre i praksis, siger Emil 
Linnet.

Etableret uden lån
Renoveringen af boldbanen hos A/B Borups 
Plads har kostet ca. 170.000 kroner.

Finansieringen er dog sket, uden at forenin-
gen skulle låne penge til projektet. Hos andels-
boligforeningen på Nørrebro har man nemlig en 
særlig måde at finansiere forbedringer af gården 
på:

– Helt lavpraktisk har vi brugt det budget, 
vi årligt akkumulerer, hvis folk ikke deltager 
i arbejdsweekender. Vi er en ret stor forening 
med over 200 lejligheder, og årligt ryger der 600 
kroner per andel i en fælles pulje, hvis en an-
delshaver ikke deltager. Opkrævningen er ved-
taget på en generalforsamling. Det er penge, som 
skal bruges til at forny gårdmiljøet med. Det er 
de penge, vi har brugt til blandt andet gummi-
belægning og nye kurve. Vi havde simpelthen 
penge nok i kassen til det, forklarer Emil Linnet.

RENOVERINGEN AF BOLDBANEN HOS  
A/B BORUPS PLADS HAR KOSTET CA.

170.000 KR.
  

A/B Borups Plads har nu tre basketballkurve. Den ene kurv 
er en hævesænkekurv, så også børn kan være med.
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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

Basketbane lavet af basketballspil-
lere
Selvom det økonomisk set ikke har 
været en byrde at etablere den nye 
boldbane, har det stadig krævet en del 
arbejde:

– Det krævede en del research for os 
i bestyrelsen. Jeg har en del kontakter i 
basketballmiljøet i København, og her 
forhørte jeg mig om, hvem der ideelt 
set kunne lave det her godt. Her fik vi 
kontakt til et firma, der har lavet en 
del for Københavns Kommune og også 
for nogle skoler på Frederiksberg. De 
er tilknyttet nogle af basketholdene i 
København, så de har en masse viden 
om opstregning, kurve, plader og så 
videre. De har simpelthen startet en 
virksomhed, hvor de sørger for, at 
basketballbaner lever op til de krav, 
basketballspillere stiller.

Og det har været en god kontakt, 
vurderer Emil Linnet, der opfordrer 
andre til også at få fat i en entreprenør 
med forstand på både boldbaner og 
boldspil. 

På den nye bold
bane er der plads 
til leg og bevægel
se for både store 
og små.

Emil Linnet 
anbefaler andre 
foreninger at væl
ge en entreprenør 
med kendskab til 
boldspil.

Gården består af små bakker og masser 
af kroge. Ud over boldbanen har fælles
området også en legeplads.

Se video fra A/B Borups Plads på: 
abfrep.dk

MØD EKSPERTERNE

Gård renovering 16. maj kl. 17-20
Trænger du til inspiration, så tilmeld dig 
Mød Eksperterne om gårdrenovering. 

Gratis til melding via abf-rep.dk. 

FINANSIERING

BYENS UDELIV

http://www.abf-rep.dk


Vil I bo mere bæredygtigt?  
Sammen kan vi nytænke jeres boligforening.
Kontakt os for et uforpligtende møde.
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Telefon 33 15 15 20
mail@trioarkitekter.dk
www.trioarkitekter.dk 

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

BYGGETEKNISK RÅDGIVNING

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

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.
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LOVE OG REGLER

DET SVÆRE STOF

HÅNDTERING AF DØDSBOER
EN NY HJEMMESIDE under navnet ”Skifteportal” 
er gået i luften. Hjemmesiden www.minskiftesag.
dk er udviklet af Domstolsstyrelsen for at gøre 
det lettere at håndtere de ”nemme” dødsbosager 
digitalt, og dermed frigøre ressourcer til de sager, 
som kræver en menneskelig vurdering.

Portalen er også med til at styrke retssikker
heden, så der ikke sker fejl undervejs i admini
strationen af et dødsbo.

På ABF’s hjemmeside kan I læse mere om  
den nye portal. Har I spørgsmål til brugen af 

www.minskiftesag.dk, skal I kontakte Dom
stolsstyrelsen. Har I juridiske eller økonomiske 
spørgsmål om foreningens håndtering af døds
boer, er I altid velkomne til at kontakte ABF’s 
medlemsrådgivning.

Læs mere på: www.abf-rep.dk 
(nyhed 23. november)

GENERALFORSAMLING
FORÅRET BYDER PÅ generalforsamlinger i man
ge foreninger. Husk, at I kan finde information på 
ABF’s hjemmeside om en lang række emner, som 
har relevans for generalforsamlingen. Det er em
ner som stemmeregler, fuldmagter, dagsordener 
og ikke mindst forslag.

Her finder I også en guide til den gode gene
ralforsamling med gode råd til, hvordan det årli

ge møde bliver en succes for både andelshavere 
og bestyrelse, samt anbefalinger til, hvordan I 
kan lave et godt og fyldigt referat.

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

MITID ERHVERV  
TIL FORENINGEN
DET ER VED AT VÆRE TID til at skifte til MitID 
Erhverv, så andelsboligforeningen har adgang til 
digital post og andre digitale offentlige løsnin
ger.

Andelsboligforeninger er nemlig registrerede 
som foreninger med eget CVRnummer ligesom 
virksomheder, og det er derfor, at andelsbolig
foreningen skal registrere sig med det nye MitID 
Erhverv.

Ud over en øget sikkerhed er det meningen, 
at det nye system skal lette administrationen og 

gøre det nemmere og mere fleksibelt at oprette 
brugere og logge på.

Der er desværre ikke mulighed for at beholde 
NemID, da det gradvist bliver udfaset.

Når I kan skifte til MitID Erhverv, får I besked 
via digital post. Her bliver I guidet gennem pro
cessen.

Læs mere på:
www.abf-rep.dk (nyhed 10. november)

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


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

VALUARVURDERING
*  

Dagsværdivurdering
*

Vurdering af forbedringer
*

Ring for tilbud!
          

Peter Sand
Ejendomsmægler MDE

Diplomvaluar
Tlf.: 40 44 46 42 / 21 35 15 60

peter.dr.sandt@gmail.com

Erik Jacobsen
Valuar, Ejendomsmægler MDE
Tlf.: 32 55 59 00 / 20 94 75 02

ej@valuarvurderinger.dk

Rengøring og ejendomsservice

God og stabil trappevaske 
og ejendomsservice til gode priser

Ring til God service ApS på 60 80 89 09 og få et 
godt tilbud og en gratis hovedrengøring ved start. 

Du er også velkommen til at sende os en mail på: 
tilbud@godserviceaps.dk 

så sender vi dig et tilbud indenfor 24 timer. 

GOD SERVICE APS
Østergårds Alle 13, 2500 Valby

Telefon:+45 60 808 909

Hjemmeside: godserviceaps.dk

Email: kontakt@godserviceaps.dk

GOD SERVICE APS
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BÆREDYGTIGHED

GÅRDRENOVERING

GRØNT OG BÆREDYGTIGT 
ÅNDEHUL MIDT I BYEN
I efteråret blev en ny gårdhave indviet,  
hvor man har tænkt bæredygtighed ind i alle afkroge.

   DIANA MAMMEN    JACOB NIELSEN

PØLSEVOGNEN STÅR PARKERET og klar. Det 
røde bånd venter på at blive klippet over. Alt 
er gjort klar denne efterårsdag i oktober, hvor 
flere og flere mennesker samler sig i gården på 
Vesterbro. Brian Fabricius er formand i A/B VE-
BO, som er én andelsboligforening ud af i alt 
otte andre lejer-, andels- og ejerforeninger, som 
nu deler gårdhave og sammen er klar til at skul-
le indvie og fejre, at den er blevet renoveret. 

– Projektet blev besluttet af Borgerrepræ-
sentationen i 2014, men er ad flere omgange 
blevet udskudt. Selve arbejdet med etablerin-
gen begyndte i foråret 2022 og blev endeligt 
afsluttet i august, fortæller Brian Fabricius om 
det længerevarende gårdrenoveringsprojekt. 

Sammen med en række andre beboere 
stiftede de hurtigt et gårdlaug, så de i fælles-

skab kunne holde sig opdateret på projektet i 
samarbejde med Københavns Kommune. 

– Det er betalt af kommunens byfornyel-
sesmidler til fælles gårdhaver. 7,1 millioner 
kroner har det kostet, og vi er meget glade og 
taknemmelige for vores nye gård, som dog 
også virkelig trængte til en overhaling, siger 
Brian Fabricius.

Fokus på bæredygtighed
På indvielsesdagen fornemmer man virkelig, 
hvordan der i uderummet er plads til børn så-
vel som voksne. Det er til stor glæde for Brian 
Fabricius, men også for hans medbeboere. En 
af dem er Ege Lau Frandsen. Han fortæller, 
hvordan han nyder lyden af de mange børn, 
som render rundt og leger.

– Det er en fornøjelse at se, hvordan de drø-
ner rundt på løbecykler, griner og leger på den 
store plæne, siger han. 

Netop børnene er også en af grundene til, 
at Brian Fabricius er stolt af de bæredygtige 
tanker, der er tænkt i forbindelse med gårdre-
noveringen.

– Projektet har taget højde for arealer med 
beplantning og græs, som giver mulighed for, 
at regnvandet kan sive ned. Før var der en 
masse små gårde med hårde overflader som 
fliser og asfalt, og en del af strategien for at 
lave gården om var at bløde overfladen op, 
så regnvand kunne løbe fra langsomt i stedet 
for at løbe direkte i kloakkerne og overbelaste 
dem, fortæller Brian Fabricius.

– Men bæredygtighed handler også om, 
hvad vi giver videre til de næste generationer. 
Det handler om overlevering, og der er jeg da 
stolt af, at vi kan sørge for, at foreningen er 
vedligeholdt ikke kun indenfor, men nu også 

I forbindelse 
med gårdre-

noveringen 
fortæller pro-

jektleder Maria 
Sangill, at man 
har samtænkt 

funktioner som 
eksempelvis 

renovation, så 
det er blevet 
samlet, frem 

for at alle for-
eninger havde 

hver deres.
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udenfor, så de andelshavere, der kommer efter 
os, overtager en god og sund ejendom, siger 
han.

Ege Lau Frandsen nikker og stemmer i:
– Det er en grøn have, vi har fået, men den 

er meget mere end det. For den giver os alle 
tryghed og plads til ro og rare stunder. 

En kommunal plan
Brian Fabricius fortæller, at det er Køben-
havns Kommune, som sammen med rådgiver-
ne Opland har udarbejdet projektforslaget til 
den nye gårdhave. 

– Vores ønsker og behov er blevet lyttet til, 
eksempelvis ved at tænke bæredygtighed ind 
i projektet, og projektlederen var heldigvis 
meget lydhør over for os beboere, siger han.

Det var Maria Sangill, som er projektleder i 
Københavns Kommune, der varetog projektet 
på Vesterbro. 

– De her projekter er til for at få mere grønt 
og bynatur ind i gamle gårde ligesom denne. 
Her var der et stort behov, da det var nogle 
meget nedslidte gårdrum kun med asfalt. 
Nu har vi skabt grønne friarealer, som giver 
beboerne et åndehul midt i byen, siger Maria 
Sangill.

Brian Fabricius erklærer Vesterbros nye 
grønne åndehul for officielt åbent.

– Jeg håber, at den her nye gårdhave vil 
blive startskuddet til, at vi får et fællesskab 
på tværs af foreninger og sammen kan mødes 
i vores nu fælles og grønne gård, siger han fra 
en ølkasse. Der bliver klappet, den røde snor 
klippes over, og gården er nu indviet og klar 
til brug. 

MØD EKSPERTERNE 

Gårdrenovering
16. maj kl. 17-20

Ønsker du inspiration til  
udearealer i etageejen-
domme, så deltag i ABF’s  
Mød Eksperterne-arrange-
ment med foredrag  
og udstillerområde.

Tilmelding via:
www.abf-rep.dk

Lones pølser 
holder normalt 

til 200 meter 
længere nede ad 
gaden på Vester-

bro. Til indviel-
sen havde man 

valgt den lokale 
pølsevogn med et 
socialt bæredyg-
tigt perspektiv in 

mente. 

Gårdlauget hav-
de et udbredt 
ønske om  
flere siddeplad-
ser i gården, så 
der er blevet 
lavet forskelli-
ge zoner med 
genbrugssten  
til stole, borde 
og bænke. 

Der er også 
plads til eget 
orangeri med 
genbrugsvindu-
er og genbrugs-
lysekrone. 
Privatfoto
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Jacob 
Vilhelmsen

JURIST 

Anne 
Kristensen

JURIDISK CHEF

Karina 
Egholm 

ØKONOMISK RÅDGIVER

Maleha 
Qureshi Ansari 

JURIST

Karima
Kahouadji

JURIST 

Hanne  
Pedersen

JURIST

JURA I ØJENHØJDE

 Hvem skal udbedre/betale for skader?
  Er det adfærd/brug, betaler andelshaver. Er der 
tale om foreningens manglende udvendige ved
ligeholdelse, fx af udvaskede fuger i facader, eller 
deciderede fejl i konstruktionen, betaler forenin
gen. Hvis du bor i en ældre ejendom, bør du være 
opmærksom på, at der kan være kuldebroer i fx 
fuldmurede hjørner. Her er det ekstra vigtigt at 
sørge for korrekt opvarmning, lav luftfugtighed  
og god luftcirkulation. 

  Hvordan får jeg konstateret skimmel-
svamp, og hvem betaler? 

  Du kan lave en skriftlig aftale (fx pr. mail) med 
bestyrelsen, hvoraf det fremgår, at I aftaler, at 
foreningen får bestilt et indeklimafirma til at under
søge, om der er tale om skimmel, og en udtalelse 
om årsagen. I kan her aftale, at det er den, der har 
ansvaret for at udbedre skimmelsvampen, der beta
ler for undersøgelsen.  

Læs mere på:
abf-rep.dk > Rådgivning

 Hvad er skimmelsvamp?
  Skimmelsvamp er en svamp, som danner mis
farvninger på fx vægge. I en tid, hvor mange skruer 
ned for varmen for at spare på regningen, giver la
vere temperaturer øget risiko for skimmel i boligen. 
Problemet er, at svampens sporer er sundhedsska
delige i forskellig grad. 

 Dækker forsikringen skimmelsvamp?
  Som hovedregel nej. Undtagelsen er skimmel
svamp, som er opstået som følge af en dæknings
berettiget skade, fx vandskade. Her dækker forsik
ringen også behandling mod skimmelsvamp. 

 Hvordan kan jeg undgå skimmelsvamp?
  Sørg for at holde alle rum tilstrækkeligt opvarmede, 
da luftfugtigheden stiger, når temperaturen falder. 
Sørg også for ordentlig udluftning flere gange dag
ligt med gennemtræk. Undlad at tørre tøj i boligen, 
og sørg for ikke at placere møbler direkte op ad 
kolde ydervægge. 

SKIMMELSVAMP?
Andelshavere skal reagere hurtigt, hvis 
der opstår skimmelsvamp i boligen.

HVORDAN ER DET LIGE MED ...

SPØRG RÅDGIVERNE



Alt indenfor  
ejendomsservice
En komplet og skræddersyet  
løsning til netop jeres behov

Kontakt os for et uforpligtende tilbud
Tlf.: 56 71 18 00   •   post@pvr.as

Døgnvagt

Snerydning

Flyttesyn

Familieejet siden 1981

Tekniske installationer

Trappevask

Grønne områder

Vinduespudsning

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



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: 3378 2000

book på:  
lsb.dk/andelsbolig

- eller skriv til:  
lsb@lsb.dk


