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Lejelovens regler om tilbudspligt ved overdra-
gelse af en privat udlejningsejendom fastslår, 
at når en ejendom handles, så skal beboerne 
inden for 10 uger tage stilling til, om de vil 
erhverve ejendommen på andelsbasis – på de 
vilkår som nuværende ejer kan opnå ved salg 
til tredje mand.

Reglerne har medført, at rigtigt mange pri-
vate andelsboligforeninger er blevet stiftet, så 
ejendomme, der ellers ville have været overta-
get af en privat investor, nu er ejet af beboerne 
i fællesskab. 

I fx Københavns Kommune betyder det i 
dag, at godt hver tredje bolig er en andelsbolig. 
Og netop det forhold, at mange ejendomme i 
dag er ejet af private andelsboligforeninger, har 
betydet et løft af boligmassen, fordi andelsbo-
ligforeningerne har udvist stor lyst og moti-
vation til at vedligeholde og forbedre deres 
ejendomme.

Bag lejelovens tilbudsregler har altid stået 
et bredt politisk flertal. Det gælder også de op-
stramninger i reglerne, der har været behov for 
igennem årene på grund af forskellige forsøg 
på omgåelse af tilbudspligten.

Jeg synes derfor, det er beskæmmende at 
kunne konstatere flere og flere handler, hvor 
man bevidst prøver at undgå at tilbyde beboer-
ne at købe ejendommen på andelsbasis. Senest 

har Nybolig Erhverv peget på forskellige kon-
struktioner ved salg af fast ejendom, således at 
man som privat investor kan undgå at tilbyde 
beboerne ejendommen på andelsbasis. 

Men også det hæderkronede Carlsberg-
fondet har valgt at sælge sine ejendomme i 
en konstruktion, hvor man dermed undgår at 
falde ind under lejelovens tilbudsregler. Så 
selv om beboerne nu oplever at få en ny ejer 
af deres ejendom, så betyder måden, hvorpå 
salget er sket, at der ikke bliver mulighed for at 
købe ejendommene på andelsbasis.

Jeg mener derfor, at der er gode grunde til at 
få strammet op på tilbudsreglerne – og ABF vil 
på den baggrund rette henvendelse til Folke-
tingets partier. n

Jeg synes, det er beskæm-
mende at kunne konsta-
tere flere og flere handler, 
hvor man bevidst prøver 
at undgå at tilbyde bebo-
erne at købe ejendommen 
på andelsbasis.
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 fokus
TEKST THEA GREGERSEN 

Airbnb 
i andelsboligforeningen 

Udlejning gennem Airbnb deler vandene i landets andelsboligforeninger. Andelshaver Ida Sinding 
vil gerne leje ud gennem Airbnb, men samtidig skal det være trygt for naboerne. ABF er klar med 

en Airbnb-løsning til de foreninger, der gerne vil benytte sig af udlejningstjenesten. 

– Det er en smart måde at 
rejse på med børn. Vores to 
børn vil hellere være i en 
lejlighed eller et hus med 

have, når vi er på ferie, end de vil være 
i et hotelværelse. Og så er det billigt, 
fordi vi kan låne vores andelslejlighed 
ud i Danmark, mens vi selv lejer gen-
nem Airbnb i et andet land.

Sådan siger 42-årige Ida Sinding om, 
hvorfor familien, der bor i A/B Gammel 
Kongevej 21 i København, har benyttet 
sig af udlejningstjenesten Airbnb: 

– Det er alle gange gået godt, men 
vi har også lagt meget vægt på at låne 
ud til fx familier, så vi ikke endte med 
at komme hjem til en party-lejlighed, 
der var ødelagt. Vi har ikke lejet ud til 
hvem som helst, men valgt nogle stille 
og rolige typer, fortæller hun. 

Splittelse i foreningen
Siden hen har Ida, der har boet i an-
delsbolig de seneste otte år, fundet ud 
af, at Airbnb-udlejning er i strid med 
foreningens vedtægter. 

Airbnb har derfor været oppe at 
vende på generalforsamlingen, og nogle 
gange har udlejningstjenesten givet 
anledning til en splittet stemning, 
fortæller formanden for A/B Gammel 
Kongevej 21, Gorm Hansbøl:

– Nogle vil gerne leje ud og synes, 
det er alt for omstændigt, at der i for-
eningen skal laves en lang lejekontrakt, 
som skal læses igennem og underskri-
ves af Airbnb-gæster, som måske ikke 
er flydende i engelsk. Andre er gode til 
at gøre opmærksom på, når der kommer 
Airbnb-gæster. Men vi har jo også an-
delshavere, som er meget skeptiske over 
for Airbnb-udlejning, fortæller han.

At der er forskellige holdninger til 
Airbnb blandt landets andelshavere 
afspejles i ABF’s seneste medlemsun-
dersøgelse. Her er blandt andet spurgt 
ind til, om man synes Airbnb skal være 
tilladt i andelsboligforeninger.

Over 70% af de andelshavere, der 
selv har prøvet Airbnb enten som gæst 
eller vært mener, at man skal gøre 
tjenesten tilladt i andelsboligforeninger. 

Til sammenligning er det kun ca. 25% 
af de andelshavere, der ikke har prøvet 
Airbnb, der er enige.

Bedre vilkår for bestyrelserne
Undersøgelsen peger også på, at 
andelshaverne har et højere ønske om 
at få Airbnb-gæster ind i foreningen 
end bestyrelsesmedlemmerne. Mens 
knap 30% af de adspurgte bestyrel-
sesmedlemmer mener, at Airbnb skal 
tillades, gælder det 46% af andelsha-
verne. 

Det kan formanden Gorm nikke gen-
kendende til. Han efterlyser juridiske 
og administrative redskaber, der skal 
gøre det lettere for bestyrelsen at admi-
nistrere Airbnb-gæster i foreningen og 
samtidig gøre alle andelshavere trygge 
og tilfredse:

– Som bestyrelse er det jo vigtigt, at 
vi tager hensyn til alle og får det hele til 
at gå op i en højere enhed, siger han.

Det bakker advokat og juridisk chef i 
ABF, Shalaleh Momeni, op om:

– Som udgangspunkt er udlejning 
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Hænge en seddel op i foreningen

Varsle bestyrelsen i god tid

Vedtage et begrænset tidsrum, 
hvor der må udlejes

Ved ikke

Ingen/jeg er imod

Andet

30,6%

32,9%

31,9%

15,1%

36,4%

14,4%

København
Resten af 
landet

Hvilke foranstaltninger, mener du, bør gøres, hvis Airbnb tillades i andelsboligforeninger?

Undersøgelsen er gennemført af ABF i perioden 15/3-23/3 2016 
blandt 868 respondenter (andelshavere og/eller bestyrelsesmedlemmer)

Synes du det skal være muligt for andelshavere at leje deres lejlighed ud til fx turister i kortere perioder?

SKAL AIRBNB VÆRE TILLADT I ANDELSBOLIGFORENINGER?

JA NEJ VED 
IKKE

Bestyrelses-
medlemmer

Andelshavere

Respondenter, 
der har prøvet 

Airbnb

Respondenter, 
der ikke har 

prøvet Airbnb

ABF-undersøgelse:
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FOTO JACOB NIELSEN
 fokus

Se ABF’s nye alternative bestemmelser på 
WWW.ABF-REP.DK > STANDARDDOKUMENTER > 
ALTERNATIVE BESTEMMELSER

Hvad er Airbnb?
Airbnb er en udlejningstjeneste på nettet, hvor man kan 
oprette en annonce og leje sit hjem ud til turister, og hvor 
man selv kan leje et privat hjem i stedet for fx et hotelvæ-
relse, når man tager på ferie. 

Hvad er udfordringerne? 
Flere medier har beskrevet, hvordan nogle er kommet hjem 
til en lejlighed, der er blevet brugt til prostitution eller 
bordeldrift.
Der kan desuden være naboer, som føler sig utrygge ved 
nye og fremmede i opgangen eller på fællesarealerne.

Hvad anbefaler ABF? 
• Informer din bestyrelse i god tid inden et 
 Airbnb-besøg fx via opslagstavle eller på fællesarealer. 
• Vedtag et max antal udlejningsuger pr. år pr. andel. 
• Kræv at se billeder af dem, du lejer ud til.
• Undersøg om lejeren har fået gode anbefalinger fra 
 andre udlejere på Airbnb-hjemmesiden. 

i andelsboligforeninger via 
tjenester som Airbnb ikke 
tilladt ifølge ABF’s stan-
dardvedtægter, da disse 
udlejninger ofte er af kortere 
varighed og dermed ikke er 
omfattet af den sædvanlige 
fremlejebestemmelse i ved-
tægterne. Men erfaringerne 
fra medlemsrådgivningen 
viser, at der er et behov hos 
nogle foreninger for at kunne 
benytte sig af korttidsudlej-
ning via fx Airbnb, særligt i 
Københavnsområdet, forkla-
rer Shalaleh Momeni.

Hun henviser til, at knapt 
60% af de adspurgte køben-
havnere i medlemsundersø-
gelsen er for at tillade Airbnb 
i andelsboligforeningerne, 
mens det kun er ca. 25% 
uden for hovedstadsområdet:

– ABF vil gerne imøde-
komme behovet med en alter-
nativ bestemmelse til ABF’s 
standardvedtægter, som for-
eningerne kan vælge at tilføje 
i foreningens vedtægter på en 
generalforsamling med det 
flertal, der kræves for ved-
tægtsændringer, siger hun.

Tilpasning til en ny tid
Den nyhed glæder Ida Sin-
ding: 

– Vi skal tilpasse andels-
boligforeningerne til den tid, 
vi lever i. Jeg synes, det er 
smart med de nye digitale 
muligheder. Jeg bytter også 
tøj til børnene med andre 
forældre via nettet. Der er en 
ny mentalitet, som vi skal 
tilpasse os, siger hun.

Det er Gorm Hansbøl enig i:
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ARKITEKTFIRMAET  YDER TEKNISK RÅDGIVNING  VEDRØRENDE BL.A:

•  tag og tagterrasser

•  facader, vinduer og altaner

•  badeværelser

•  trapper

•  gårdanlæg

•  tilstandsrapporter og vurderinger af andelsboliger

FRIBORG OG LASSEN A/S 

VESTERBROGADE 124B 

1 6 2 0  K Ø B E N H A V N  V 

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

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

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

Skal vi tage en snak om
malerarbejde?

Vi har mere end 100 års erfaring i boligvedligeholdelse.

Ønsker De en total istandsættelse af vinduer
eller trapper, påtager vi os gerne at sørge for snedker,
murer, gulvbelægning og el-arbejder i hovedentreprise.

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

Nye låger
   - monteret på 1 dag Før

FINANSIERING: Nye låger og skuffer fra kun kr. 309,00 pr. måned. Se mere på www.okkr.dk

Ring og bestil tid til et  
GRATIS hjemmebesøg!

Find din lokale OK ekspert på 
OKKR.DK eller ring T: 3012 1314

Skift kun låger,  
skuffer og eventuelt  

bordplader efter mål og...  
dit køkken bliver  

som nyt!

fokus  

Vi skal have lavet nogle ram-
mer for Airbnb, så gæster ikke 
skal til at gennemlæse og 
underskrive en uoverskuelig 
lang kontrakt, som derefter 
skal afleveres til både besty-
relse og administrator, mener 
andelshaver Ida Sindig.

– Jeg mener, det er urea-
listisk at forbyde Airbnb, for 
folk vil leje ud alligevel. Så 
at negligere det behov blandt 
nogle andelshavere er dumt. 
Folk har altid lejet ud privat 
og byttet lejligheder med 
andre i udlandet. Nu foregår 
det bare gennem Airbnb, og 
det skal vi i andelsboligfor-
eningerne finde en ordentlig 
løsning på, siger han. n
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Surf 
elpriser
På hjemmesiden elpris.dk kan du få overblik over elmarkedet og 

mulighed for at sammenligne produkter og priser på markedet. 

Samtidig er reglerne for elregningen ændret, og elleverandørne 

kan nu skrive regninger, der er lettere at forstå.

Mange andelshavere har hidtil modtaget to elregninger. Én fra 

elleverandøren og én fra det netselskab, som transporterer strøm-

men frem til elmåleren i husstanden. 

Fra 1. april er alt samlet på én elregning.

 

Reglerne er udformet, så det også bliver enklere for forbrugeren at 

regne sig frem til forbrugerprisen pr. kWh. Med forbrugerprisen 

kan du som andelshaver undersøge udbud og priser på elpris.dk.

Det er den offentlige myndighed Energitilsynet, der står bag 

hjemmesiden.

Mange københavnske andelsboligforeninger drømmer 
om altaner, men retningslinjerne for at få godkendt 
sit altanprojekt har været så snævre, at et stort antal 
ansøgninger fik afslag. I slutningen af februar ændrede 
Københavns Kommunes Miljø- og Teknikforvaltning 
derfor retningslinjerne.

Alt efter afstanden til nærmeste bygning kan københav-
nerne nu se frem til altaner med en dybde på mellem 
70 og 150 cm. Samtidig vil længden af altanerne 
afhænge af antallet af vinduer i de underliggende lej-
ligheder. Med de nye regler ønsker kommunen at sikre 
den fornødne afvejning mellem hensynet til de køben-
havnere, der ønsker sig en altan, og de beboere i de 
underliggende lejligheder, der vil få forringet dagslys. 

kort nyt

Andelsboligforeningen A/B Engskoven og Jyske Bank mødes endnu 
engang i retssystemet. Foreningens langtrukne sag mod Jyske Bank 
om foreningens swapaftale skal prøves i Højesteret. Tidligere har A/B 
Engskoven tabt i Vestre Landsret, men med dommen blev det samtidig 
slået fast, at Jyske Bank havde ydet dårlig rådgivning. Foreningen håber 
derfor, at Jyske Bank bliver pålagt et ansvar for dårlig rådgivning og at 
foreningen dermed kan få ophævet sin swapaftale med banken.   

Ændret 
altanberegner

Tjek elpriser på
WWW. ELPRIS.DK

Læs mere på
WWW.KK.DK/ALTAN

Læs mere på
WWW.EVM.DK

Læse mere på
WWW. ENGSKOVEN.DK

Retssag om renteswap 
i Højesteret

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har ned-
sat et ekspertudvalg, der skal se på realkreditmarkedet. 
Udvalget skal blandt andet se på mobiliteten og gennem-
sigtigheden på markedet. 

Ekspertudvalgets formand bliver Nina Dietz Legind, der 
er professor i bank- og kapitalmarkedsret på Syddansk 
Universitet. 

Udvalget skal komme med sine anbefalinger til erhvervs- 
og vækstministeren senest d. 1. september 2016.

På ministeriets hjemmeside kan du se, hvem der sidder i 
udvalget og blive klogere på, hvilke emner udvalget skal 
belyse. 

Udvalg skal se 
på realkreditten



Windoor Danmark A/S
Tel.: +45 88 18 58 58   

www.windoor.dk 

Windoors altaner er altid et skridt foran, når det gælder kvalitet, funktionalitet  
og design. Vi har et væld af forskellige størrelser, designs og farver, så I kan få  

præcis den altan, I ønsker jer. 

Ring til vores konsulent Per på 2879 2983 eller send ham en  
mail på tilbud@windoor.dk og få et uforpligtende tilbud. 

Få et uforpligtende tilbud på  
altaner – ring til Per nu!

ABF_1 side_183x266 mm_højre.indd   1 14-04-2016   11:42:57
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 andelspanel

Da min oldefar var dreng, var gadekæret 
et samlende element i enhver landsby. 
Mange arbejdede i landbruget eller i de 
medfølgende serviceerhverv. Man havde 
en funktionel relation til hinanden, og 
var kort sagt afhængige af naboen for at 
få hverdagen til at fungere.

I dag er det de færreste, der er 
direkte afhængige af at have relationer 
til naboen, genboen, andelsfællerne i 
naboopgangen eller til butiksdamen 
nede omkring hjørnet. Vi går på arbejde 
et sted, køber ind og streamer film via 
internettet, så vi behøver praktisk talt 
ikke mødes med nogen af vores naboer 
for at overleve.

Da jeg i 2011 fandt på at dyrke 
tomater på taget af et skraldeskur i vores 

andelsboligforening på Nørrebro og 
startede bloggen www.TagTomat.dk, var 
der ingen større strategi bag. Jeg ville 
bare gerne dyrke grøntsager. Først på 
efteråret stod jeg og smed grønne tomater 
ud indtil en flink, men bestemt, genbo, 
Nanna, råbte ”Hvad laver du? Du skal 
da sylte dine grønne tomater!!”. Det blev 
starten på min første relation på tværs 
af baggården, og i årerne der er gået, har 
fællesskabet kun vokset sig større. Vi 
har i dag hønselaug, taglaug, fællesspis-
ninger og drømmer om bier og kaniner. 
Tilbage i 2011 ”glemte jeg” at spørge om 
lov til at lave taghaven, men har siden 
fået tilgivelse.

Jeg nyder selv som andelshaver at 
deltage i lange og velafviklede ar-

bejdsweekender. Det kan godt være, at 
nogle af foreningens løsninger i kælde-
ren og på fællesarealerne ikke er snorli-
ge, til gengæld har vi svedt sammen, og 
det giver ejerskab.

Jeg vil opfordre meget til, at du som 
andelshaver, bestyrelsesmedlem eller 
vicevært, inviterer folk til at lave grønne 
fællesskaber. Hvis I ikke får lov til større 
ændringer på generalforsamlinger, så 
start i det små alligevel. Ingen tager 
skade af blomster, og der er altid plads 
til indkøb af lidt planter i budgettet. Ad 
åre vil der så vokse et gadekær frem i 
jeres andelsboligforening med stærke 
fællesskaber, fine blomster og grøntsager 
til gavn for hele nabolaget. n

Grøn Front

I hvert nummer af medlemsbladet ABFnyt giver vi ordet til en ekspert, som vil drysse sin viden ud 
over bladet. I dette nummer har vi givet pennen til Mads Boserup Lauritsen, arkitekt og grundlæg-
ger af TagTomat.dk. Mads har hele sit liv været engageret i frivilligt foreningsarbejde, og den energi 
bruges nu til at skabe grønne arbejdspladser og fællesskaber gennem firmaet TagTomat.

TEKST MADS BOSERUP LAURITSEN    FOTO PRIVAT

Er grønne fællesskaber 
det nye gadekær?

Maja Hojer Bruun
ANTROPOLOG OG 
FORSKER I FÆLLESSKABER   

Curt Liliegren
BOLIGØKONOM OG 
SEKRETARIATSCHEF I BOLIG-
ØKONOMISK VIDENSCENTER   

Mads Boserup Lauritsen 
BYBONDE OG GRUNDLÆGGER
AF TAGTOMAT.DK

Rie Skårhøj
CHEFKONSULENT 
I LED FRIVILLIGE

ANDELSPANEL
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Udearealer kan få 
fællesskabet til at blomstre
Det gode naboskab styrkes og andelsboligforeningen bliver mere attraktiv for nye 
tilflyttere, når man tænker fællesskabet ind i brugen og designet af udearealer. Tre 
eksperter giver deres bud på hvorfor og hvordan.

Foråret er kommet og den lyse tid betyder livlig aktivitet på foreningernes fællesarealer. Temaet 
kigger nærmere på, hvilken betydning fællesarealer har for fællesskabet og for evnen til at til-
trække nye andelshavere. Og så giver vi dig inspiration til, hvad din forening kan bruge fællesare-
alerne til – både i by og på land. 

UD UNDER ÅBEN HIMMEL…  

De fælles udearealer i en andelsboligfor-
ening er mere end en bænk og en græs-
plæne. Det er beboernes fælles hjem og 
rummer en væsentlig spire til fællesska-
bet i en andelsboligforening. Det mener 
sociolog Bella Marckmann, der gennem 
flere år har beskæftiget sig med økosam-
fund og haver som sociale fænomener. 
Hun har registreret, hvordan udearealer-
ne netop er med til at sætte dagsordenen 
for at organisere et fællesskab:

– Udearealerne er et spejl på fælles-
skabet, og det er jo hele nerven i andels-
boligforeningen som boform. Det gælder 
både de ting, man er sammen om, og den 
måde man fysisk indretter sig på, men 
også den måde man kommunikerer og 
tager beslutninger på, siger hun.

Aktiviteter der skaber fælles værdi
Boldspil, træplantning eller fælles grillaf-
tener. Det er blot få ud af mange eksem-
pler på aktiviteter, som andelshaverne 
kan være fælles om, og det mener Bella 
Marckmann spiller en betydelig rolle i 
forhold til at nære de sociale relationer:

– Man får skabt fælles historier. Man 
kan give hinanden et skulderklap og 
grine af hinandens fejl og det er med til 
at nedbryde nogle barrierer, så man læ-
rer hinanden bedre at kende, siger hun. 

Vigtigheden af fællesaktiviteter 
bekræftes ligeledes af læge og hjerne-
forsker Kjeld Fredens, som igennem 25 
år har forsket i menneskers hjerneakti-
vitet gennem sociale sammenhænge:

– Det er grundfundamentet. Det er 
forudsætningen for ethvert fællesskab, 
at man mødes og laver ting sammen, 
der skaber værdi. Det styrker fælles-
skabsfølelsen og det vil give andelsha-
verne et tilhørsforhold, der får dem til 
at føle sig hjemme, siger han. 

Når man skal finde ud af hvilke 
aktiviteter, man vil være fælles om, 
foreslår Bella Marckmann, at man  
tænker i oplevelser, der er nemme at 
gå til, som fx et spil fodbold eller en 
fælles grillaften:

– Det skal selvfølgelig ikke være så 
ambitiøst, at det bliver uoverkomme-
ligt, men det er godt for fællesskabet, 

når der er noget, man forpligter sig til 
og skal stå sammen om, siger hun.

Indretning der åbner
Begge er enige om, at indretning på 
fællesskabets præmisser både skal dække 
behovet for privatliv og samvær. Derfor 
anbefaler de at kombinere små hyggelige 
kroge, hvor man kan trække sig tilbage, 
med større og mere åbne arealer, der invi-
terer til at være mange sammen.

Ifølge Bella Marckmann er det dog 
vigtigt, at de steder, hvor fællesaktiviteter 
kan udfolde sig, bliver gjort synlige:

– Stil det fælles bord et sted, hvor folk 
kan se det fra deres vinduer eller placér 
nyttehaven et sted, hvor beboerne kan 
se, når der arbejdes. Det vil give folk lyst 
til at være med, siger hun. Hun anbe-
faler desuden at tænke muligheder for 
spontane møder ind i indretningen. Her 
henviser hun for eksempel til at placere 
postkasserne eller skraldespandene et 
sted, hvor andelshaverne naturligt vil 
passere hinanden uden at have et speci-
fikt ærinde:

tema  
TEKST JANNIE HOLM AUDEBO
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– De spontane møder har stor betyd-
ning for de sociale relationer, fordi det 
er en mere uformel måde at lære hinan-
den at kende på. Det handler også om at 
tænke fællesskabet ind i hverdagens små 
gøremål, siger hun.

Kjeld Fredens tilføjer vigtigheden af 
rig beplantning i indretningen af udeare-
alerne: 

– Naturens liv har en stor betydning 
for de sociale bånd. Det har en afstressen-
de effekt på os og er med til at stimulere 
vores udadvendte sider, siger Kjeld Fre-
dens, som gennem flere forskningspro-
jekter har beskæftiget sig med naturens 
betydning for menneskers psykologiske 
og sociale trivsel.

Hav tillid og giv plads til alle
Det handler dog ikke kun om, hvad man 
laver sammen, og hvordan man fysisk 
indretter sig. Bella Marckmann har også 
erfaret, hvordan hele beslutningsproces-
sen og kommunikationen spiller en lige 
så væsentlig rolle for, hvordan udearea-
lerne vil påvirke fællesskabsfølelsen:

– Det er vigtigt at give plads til alle og 

skabe en kultur for, at man gerne må ytre 
sine ønsker og behov og det er vigtigt at 
respektere, at alle har forskellige menin-
ger, siger Bella Marckmann.

Hun har ofte set, hvordan lige netop 
denne proces er afgørende for, om der 
bliver skabt splid eller fællesskab:

– Hvis der er nogle, der tromler deres 
meninger igennem eller bliver for rigide i 
forhold til regler, så vil andre trække sig 
fra fællesskabet, og der vil opstå en dårlig 
stemning, siger hun.

Kjeld Fredens mener, at inddragelse af 
alle beboere i beslutningsprocessen vil få 
dem til at tage vare på fællesskabet:

– Det vil give ejerskabsfølelse, og 
det vil få beboeren til at værne om de 
fælles arealer og fællesskabet, siger Kjeld 
Fredens, der dog anbefaler at involvere 
professionelle kræfter, når det kommer 
til selve designet og anlægget af udeare-
alerne.

Nye beboere vil føle sig velkomne
Når udearealerne afspejler et velfun-
gerende fællesskab, så spiller det ikke 
blot en betydelig rolle for de nuværende 

beboere. Det er samtidig med til at gøre 
en andelsboligforening attraktiv for nye 
tilflyttere. Det har Majken Madsen erfaret 
gennem brugerne af selvsalgsportalen 
Boliga Selvsalg. Hun er product manager 
hos Boliga Selvsalg og har tidligere arbej-
det som ejendomsmægler:

– Folk, der er på udkig efter en andels-
bolig, bliver tiltrukket af fællesskabet, 
for det ligger jo i hele præmissen for den 
måde at bo på. Man flytter ikke bare ind i 
en lille kasse, men i et større fællesskab, 
og det er en mindst lige så stor del af ens 
hjem, siger hun.

Det har herigennem været tydeligt for 
hende, at de udendørs fællesarealer har 
haft meget at sige i forhold til andelsbo-
ligkøbernes interesse:

– Udendørsarealerne er jo det første, 
de ser, og derfor er det vigtigt, at de på 
alle måder inviterer til fællesskab. Det 
skal være et sted, hvor man kan se sig 
selv og måske sine børn sammen med 
andre, siger hun. n

Deledyr på foreningens udeareal kan være med til at styrke fællesskabet. Her studerer Laura, Henrik og Valde en af fælleskaninerne i 
Skomagerkarréens gårdlaug i København, som andelsboligforeningen A/B Victoria 28-30 er en del af.

 FOTO JACOB NIELSEN
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En legeplads kan også 
tiltrække nye andelshavere
A/B Blåmejsegårdens legeplads 
giver ikke blot børnene sjove op-
levelser og nye legekammerater. 
Den giver samtidig forældrene en 
grund til at mødes over en uformel 
snak og det har stor betydning for 
fællesskabsfølelsen i andelsbo-
ligforeningen. 

TEKST JANNIE HOLM AUDEBO       FOTO JACOB NIELSEN

Axel tager en tur ned ad ruts-
chebanen, mens Ella smilende 
kaster små grusklumper efter 
ham, og Bjørn graver huller 

i sandkassen. Børnene er i deres es, og 
forældrene, som ellers ikke kender hinan-
den så godt, begynder så småt at snakke. 
Først handler samtalen mest om børnenes 
leg, men hurtigt bevæger snakken sig ud 
i andre samtaleemner - og sådan er to 
nye børnefamilier i A/B Blåmejsegårdens 
andelsboligforening i fuld færd med at lære 
hinanden at kende.

Børneleg skaber voksenkontakt
Legepladsen er der, hvor børnene leger, 
men det er samtidig et sted, hvor de voksne 
kan mødes til en lille snak. Det kan famili-
erne Raith og Abild, som bor i to af de i alt 
162 andelsboliger i A/B Blåmejsegården, 
bevidne. Maria Raith fortæller for eksem-
pel, at når hendes 5-årige søn Axel skal ud 
på legepladsen, så følger hun eller hendes 
mand Jacob Raith altid trop og det udvikler 
sig jævnligt til en ny beboerkontakt:

– Når børnene leger på legepladsen, så 
giver det på en eller anden måde os voksne 
en grund til at mødes, siger hun og fortæller, 
at de også af og til har båret gårdens bænke 
og borde hen til legepladsen for at spise 
sammen.

Jacob er enig i, at legepladsen kan være 
med til at skabe nye kontakter:

– Børn åbner altid for kontakt mellem 

voksne mennesker. Når børnene leger, så 
står vi forældre der og kigger på og så får 
man sig  nemt en lille uforpligtigende snak, 
siger han.

Uformelle møder styrker fællesskabet
Ifølge andelshaverne har disse små ufor-
melle møder rigtig stor betydning for fæl-
lesskabsfølelsen i andelsboligforeningen:

– Det er her vi sætter ansigter på hinan-
den og får skabt nogle fælles referencer og 
historier. Så lærer vi hinanden at kende, 
siger Jacob.

Man kan også møde naboer, som man 
måske ellers ikke lige ville have snakket 
med, fordi de er forskellige fra én selv:

– Når man umiddelbart lever forskellige 
liv, så er det ikke altid oplagt at mødes. Men 
gennem de her små uformelle snakke, så 
føler man, at man får noget til fælles, selvom 
man er forskellige, siger Sara Abild og be-
undrer andelsboligforeningen for at være en 
god kombination af unge, ældre, børnefami-
lier og skæve eksistenser.

De små uformelle møder kan også være 
med til at skabe nye møder:

– Når man først har snakket sammen 
én gang på legepladsen eller et andet sted i 
foreningen, så bliver det nemmere at mødes 
næste gang, siger Lasse Abild og refererer 
til andelsboligforeningens mange forskel-
lige uderum, hvor beboere kan mødes på 
kryds og tværs af urtehaver, rosenbede og 
snobrødsbagning over bål.

Naturligt at mødes på legepladsen igen
Dagens legepladsseance har skabt et funda-
ment, der vil gøre det naturligt for familier-
ne at mødes igen:

– Hvis vi ser, at Axel og Ella og deres 
forældre er inde på legepladsen, så vil vi  
lige stoppe op og sige hej, når vi kører forbi, 
for nu kender vi lidt mere til hinanden, siger 
Lasse og fortæller, at legepladsen netop var 
et stort trækplaster, da de forrige år beslutte-
de at flytte ind i Blåmejsegårdens andelsbo-
ligforening. n

5-årige Axel og hans lillesøster Ella på et år tager en tur ned ad rutsjebanen næsten hver 
dag. De kan se legepladsen fra deres stuevindue og så er det altid fristende at gå derud. 
Særligt hvis der er andre børn i aktion. Deres far Jacob kommer også i kontakt med sit eget 
indre legebarn og med andre voksne.
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A/B Thorshammer i Skive har holdt høns 
i 30 år, fordi de leverer smagfulde æg, og 
så har de tiltrukket nye andelshavere.

Det ser ud som om, der er 
en magnetisk kraft mellem 
hønsene og den røde spand. 
De knap 30 ”røde amerikane-

re,” som racen populært kaldes, maser 
sig op ad hønsetråden, så snart de får øje 
på spanden. Da Ida Stærk Nicolajsen og 
spanden når op til indhegningen, følger 
hønsene hende som én krop hen til døren 
ind til den rummelige hønsegård:

– Så er der fest, siger hun og hun hæl-
der indholdet af grønsagsaffald fra fælles- 
køkkenet ud til de ivrige æglæggere, der 
fortærer festmåltidet på rekordtid:

– Det er hyggeligt at holde høns, og de 
var stærkt medvirkende til, at jeg valgte 
at flytte ind i her. Jeg havde også kig 
på en anden andelsboligforening med 
en bedre udsigt, men A/B Thorsham-
mer havde mere landligt præg, selv om 
andelsboligforeningen er omkranset af 
et parcelhuskvarter, fortæller Ida Stærk 
Nicolajsen og peger ud over det store 
fællesareal, der blandt andet rummer en 
køkkenhave på størrelse med et par hånd-
boldbaner og et stort areal med bålplads 
og trampolin. Lidt afsides på grunden 
står to bistader, som Ida og hendes kære-

ste bragte med, da de flyttede ind for to 
år siden:

– Jeg er vokset op på landet og arbejder 
desuden som økologikonsulent i den lokale 
landbrugsrådgivning, så det var naturligt 
for mig at melde mig ind i hønsegruppen, 
da jeg flyttede ind, fortæller hun.

Drevet af interesse
Opgaven med at holde høns står ikke på 
A/B Thorshammers liste over forpligten-
de opgaver. De fem medlemmer af hønse-
gruppen gør det af egen lyst og interesse, 
men alle cirka 40 beboere i andelsbolig-
foreningen nyder godt af initiativet:

– I øjeblikket får vi omkring 20 æg om 
dagen. Nogle af dem bliver brugt af de 
madhold, der står for fællesspisning fire 
dage om ugen, og nogle bliver købt af be-
boerne for én krone stykket. Nu og da kan 
medlemmerne af hønsegruppen tage ti æg 
med hjem gratis, siger Ida Stærk Nicolaj-
sen og tilføjer, at æggene er så godt som 
økologiske, og især i sommerhalvåret har 
de en flot gul blomme. 

Overkommelig opgave
Opgaven med at holde høns er ret over-

kommelig. Der skal lukkes op for hønse-
ne om morgenen, så de kan komme ud i 
gården, og lemmen skal lukkes igen om 
aftenen, så ræven ikke kommer på besøg. 
Desuden skal de have foder og vand, og 
der skal samles æg ind om eftermidda-
gen. En gang om ugen skal der muges 
ud. De fem medlemmer af hønsegruppen 
passer hønsene på skift en uge ad gangen. 
Sådan har det fungeret i samtlige 30 år, 
andelsboligforeningen har eksisteret. I 
alle årene har der nemlig været høns på 
matriklen.

Med til hønsetjansen hører også, at 
hønseflokken skal skiftes ud cirka hvert 
andet år, og lige nu kigger Ida Stærk 
Nicolajsen og de øvrige hønsegruppe-
medlemmer kritisk på de intetanende 
høns. Ægproduktionen er ikke helt oppe 
i gear, og derfor overvejer hønsegruppen 
at kontakte Svend, der er andelsboligfor-
eningens skarpretter. Når dagen kommer, 
skal følsomme sjæle holde sig på afstand 
af hønsegården. Til gengæld kan de se 
frem til den lækreste hønsekødssuppe. n

I A/B Thorshammer er hønsegården placeret tæt på bebyggelsen. Placeringen gør det nemt for børn og voksne som Ida Stærk Nicolajsen 
at kigge forbi de fjerprydede beboere.

Høns lokkede Ida 
til A/B Thorshammer
Høns lokkede Ida 
til A/B Thorshammer
Høns lokkede Ida 
til A/B Thorshammer
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Kaninerne samler 
et helt gårdlaug
Med to små kaniner løbende rundt i baggården, har beboerne i Skomagerkarréens gårdlaug på Ve-
sterbro i København fået anledning til at snakke og lære hinanden bedre at kende. Kaninerne har 
givet dem noget at være sammen om, og det føler beboerne har styrket fællesskabet i gården.

Ni-årige Valde og hans far 
Henrik sidder på hug og aer 
hver deres lille sorte kanin. De 
peger på en stor bunke jord, 

som ligger midt i kaninburet og fortæller 
levende om, hvordan den er blevet formet 
gennem kaninernes egen udgravning af en 
lille tunnel i jorden. Midt i den entu- 
siastiske talestrøm støder flere beboere til, 
og sådan udvider flokken sig i løbet af blot 
en time til et helt lille selskab. Som snakken 
går, forsvinder de to kaniner ned i deres 
tunnel, og det kan beboerne sagtens forstå: 

– For ellers ville de jo aldrig få fred, 
siger Henrik smilende og kigger rundt på 
flokken af kaninbeundrere.

Et tiltrækningspunkt, der får folk 
til at snakke
Ja, de to små kaniner Pop og Sorteper er 
blevet et stort trækplaster for hele Skoma-
gerkarréens gårdlaug – og det favner ikke 
så få beboere, for her ligger både andelsbo-
ligforeningen A/B Victoria 28-30 sammen 
med en vuggestue og en række andre 
andels-, leje- og ejerboligforeninger:

– Der er altid nogle mennesker herne-
de. Folk skal lige hen og sige hej, når de 
kommer hjem eller skal ud. Eller også går 
de bare herned, fordi de kan se os fra vin-
duerne og får lyst til at hygge med os, siger 
Valde, som sammen med sine forældre og 
fem andre børnefamilier i gårdlauget står 
for den daglige pasning af kaninerne.

På den måde sørger de to kaniner godt 
for, at nye møder mellem beboerne kan 
opstå:

– Når folk står her omkring kaninerne, 
så falder de for det meste i snak, og så lærer 
man jo efterhånden hinanden at kende, 
siger Henrik.

Det får ikke blot de folk, der kender 
hinanden i forvejen til at snakke mere 

sammen, men er samtidig med til at skabe 
nye kontakter:

– Det er jo en anledning til at lære nye 
mennesker at kende. Også mennesker, som 
man måske ellers aldrig ville have faldet i 
snak med, siger han. 

Når man har noget at være sammen om 
Beboerne er helt enige i, at fællesskabet i 
gården er blevet stærkere efter kaninernes 
indflytning:

– Kaninerne har været anledning til at 
samle en gruppe af os beboere omkring et 
praktisk arbejdsfællesskab, og det har kæm-
pe værdi, siger Laura, som for fire år siden 
tog initiativet til det såkaldte kaninlaug.

Hun fortæller, hvordan kaninerne er 
blevet det helt store samtaleemne, som er 
med til at binde beboerne sammen:

– Vi har fået nogle fælles historier og re-
ferencer, som vi kan møde hinanden ud fra. 
De er blevet et samlingspunkt, de kaniner, 
siger Laura.

Hun mindes en særlig episode, hvor 
en lille kanin var løbet væk og et væld af 
beboere i alle aldre spænede rundt for at 
fange den:

– Tænk, at den lille kanin kunne samle 
så mange fra gården. Det siger jo noget om, 
hvilken betydning de har. De har givet os 
noget at være sammen om og det har styr-
ket fællesskabet, siger hun. n

TEKST JANNIE HOLM AUDEBO     FOTO JACOB NIELSEN

Henrik og Valde var for to år siden med til at bygge kaninburet, som Gårdlaugets bestyrel-
se havde doneret midler til. Ligesom kaninerne, så havde selve bygningsprocessen også 
en samlende effekt på beboerne. Flere gange kom folk hen og tilbød deres hjælp eller 
serverede en lille forfriskning. 
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Petanque får 
fællesskabet til at gro
Seniorbofællesskabet ’Ved Gadekæret’ i Hedehusene har anlagt en petanquebane, hvor en flok enga-
gerede andelshavere samles en gang om ugen. Spillet bidrager til følelsen af at være én stor familie.

– Når vi spiller 
petanque, er 
der ikke nogen i 
nabolaget, der kan 

få sin middagslur, for vi griner 
hele tiden, siger Britta og 
bryder ud i en inderlig latter, 
der vækker genklang i resten 
af beboerflokken. 

Sådan er stemningen lagt 
an for den næste times pe-
tanquedyst med efterfølgende 
kaffebord.

Kærlighed gennem humor
Bedst som seriøsiteten er på sit 
højeste, bryder samtlige ti bebo-
ere, der er fremmødt til dagens 
dyst, ud i et grineanfald, der 
vidner om, at de høje ambitio-
ner ikke handler om at vinde:

– Vi vil bare gerne have no-
get at drille hinanden med. Det 
er en hyggelig og sjov måde at 
kommunikere og være sam-
men på, for der ligger kun kær-
lighed gemt i vores godmodige 
drillerier.  Jo mere vi kan drille 
hinanden, jo sjovere bliver det, 
siger Knud med et skævt smil 
på læben og et lunefuldt glimt 
i øjnene.

Et godt grin
Alle beboerne er enige om, at 
et godt grin giver næring til det 
sociale samvær:

– Der er ikke noget som 
at kunne grine og have det 
sjovt sammen. Det er sådan 
en dejlig let måde at være 
sammen på og når man ser 
hinanden fra de fjollede 
sider, så er det jo også en 
måde at lære hinanden bed-

re at kende på, siger Birgit 
og smiler stort.

Når andelsboligforenin-
gens beboere oplever en stærk 
tilknytning til hinanden, så 
skyldes det ikke mindst det 
ugentlige petanquespil:

– At lave ting sammen er 
det, der gør, at vi har noget at 
være fælles om, siger Henning 
og fortæller, hvordan beboerne 
ligeledes mødes ugentligt til 
fælles gymnastik og jævnligt 
tager på udflugter, spiser sam-

men samt fejrer årets højtider 
sammen.

Fællesaktiviteter skaber 
familiefølelse
De mange fællesaktiviteter var 
netop grunden til, at Henning 
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Stabil økonomi, 
sund ejendom 
og plads til 
drømmene
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total entreprenør, og vi kan 
nu påtage os alle former for 
arbejde i Deres forening.

Garanti for godt håndværk

Ring til Peter Maler A/S 3810 3280
www.peter-maler.dk

Murerarbejde•
Tømrerarbejde•
VVS-arbejde•
Blikkenslagerarbejde•
Malerarbejde•
Elarbejder•
Kloakarbejde•
Gulvarbejde•
Snedkerarbejde•
Rådgivning•

Peter Maler A/S

Godthåbsvænget 14A, 2000 Frederiksberg, telefon 3810 3280

Det kræver et skarpt øje og fuld 
koncentration for Birthe at få 
petanquekuglen til at lande det 
helt rigtige sted. Kuglen skal for 
alt i verden ende med at ligge 
tættere på ’grisen’ – som er den 
lille kugle, der sigtes efter – end 
Knuds og Annelises kugler gør. 

for 1½ år siden flyttede ind i 
lige netop denne andelsbolig-
forening. Det fik ham til at føle 
sig velkommen med det samme 
og åbnede muligheden for at 
lære de andre beboere at kende:

– Når man laver ting 
sammen, så går det meget hur-
tigere med at lære hinanden 
at kende, for man kommer  
ind på livet af hinanden på 
en anden måde. Jeg følte mig 
hjemme lige med det samme, 
siger han.

Det er således ikke uden 
grund, at det ugentlige pe-
tanquespil har bragt beboerne 
sammen:

– Det er med til at styrke 
de gode relationer, og det er 
jo hele grundfundamentet for 
et fællesskab. Det er netop 
derfor, at vi føler os som én 
stor familie, siger Leif, som 
kun er glad for og stolt af at 
være andelsboligforeningens 
formand. n
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TEKST JAKOB KEHLET       FOTO JESPER VOLDGAARD

Alle elsker 
nyopgravede kartofler

Forårsfræsningen 
af det mellem 
1.000 og 1.200 m2 
store fede jordlag er 

godt i gang, men det varer lidt, 
inden der skal sås i køkkenha-
ven i bofællesskabet Vidjekær 
i Stilling fem kilometer nord 
for Skanderborg. Det virker 
næsten, som om denne kolde, 
blæsende aprildag har gjort 
køkkenhaven uindtagelig, og 
at den har mistet lysten til at 
levere frodige vækster i år. Men 
det skal nok ændre sig:

– Vi har haft køkkenhave 
til stor glæde for alle beboere, 
siden Vidjekær blev grundlagt 
i 1987, fortæller Per Brøndum, 
der har haft fingrene i mulden 
hvert eneste af de 31 år, der er 
gået siden etableringen.

Køkkenhave i højderne
Køkkenhaven ligger i istids-
landskabet 107 meter over 
havets overflade på toppen af 
den skråning, som fælleshuset 
og de 20 andelsboliger ligger op 
ad. Her kan bofællesskabets 36 
voksne og 24 børn hente friske 
afgrøder i sommermånederne:

– Vi giver beboerne besked 

om, hvornår de kan begynde 
at tage af de enkelte afgrøder, 
og så kan de bare forsyne sig, 
fortæller Per Brøndum og 
fremhæver især de nyopgrave-
de kartofler som eksempel på 
en afgrøde, der får beboernes 
mundvand til at løbe. 

Køkkenhaven styres af 
udegruppen, der består af seks 
beboere, som af egen fri vilje 
og interesse ønsker at bruge tid 
på at skabe en frodig køkken-
haven.

Berit Skjernaa arbejder til 
daglig på kontor, men da hun 
for to år siden flyttede ind i 
Vidjekær, var hun ikke i tvivl 
om at hun skulle med i ude-
gruppen:

– Når man har arbejdet 
inde en hel dag, er det skønt 
at komme udenfor. Jeg havde 
ingen særlig viden om køkken-

haver, inden jeg flyttede ind i 
Vidjekær, og derfor betragter jeg 
mig som en form for lærling, 
siger hun, inden Per Brøndum 
kyndigt instruerer hendes de-
but som fører af den temmelig 
sprælske fræser.

Børnene smovser i bær
Ud over køkkenhavens rod-
frugter, kartofler, bønner, kål og 
porrer, er der også plads til en 
række bærbuske i den ene ende 
af køkkenhaven. Denne del af 
driften står bærgruppen for, 
men principperne er de samme:

– Beboerne kan hente 
blåbær, hindbær, solbær, ribs 
og hvad vi ellers har, og især 
børnene synes, det er dejligt at 
kunne gå op og spise bær frisk 
fra busken, fortæller Anne Bay 
fra bærgruppen.

Alle afgrøder dyrkes øko-

logisk, og bofællesskabet er så 
heldig at en ekspert i økologisk 
jordbrug netop er flyttet ind:

– I år skal vi eksperimentere 
med først at gøde jorden med 
komøg, hvorefter vi tilfører 
jorden udtræk af svampe fra 
hø, som skulle få jordens 
omsætning hurtigere i gang. Det 
bliver spændende at se, om det 
lykkes, siger Per Brøndum.

Selv om det primært er 
udegruppens ansvar, at der 
kommer noget op af jorden i 
køkkenhaven, så forventes det 
også, at de øvrige beboere giver 
en hjælpende hånd i forbindel-
se med de to årlige udearbejds-
dage:

– Når der er 15 par hænder 
i sving, så kan man hurtigt luge 
selv så stor en køkkenhave som 
vores, siger Anne Bay. n

En havefræser letter arbejdet i A/B Vidjekærs fælles køkkenhave. Her giver Per Brøndum gode råd til Berit 
Skjernaas første tur med maskinen.

Udegruppens seks 
medlemmer sørger for 
friske bær og grønsa-
ger i bofællesskabet 
Vidjekær. Alle bebo-
ere kan frit hente så 
mange afgrøder, de 
kan spise i køkken- 
haven.



Billigere andelsboliglån?

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

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

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

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

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

Størst indenfor altaner! 

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

Læs mere her
WWW.RETSINFORMATION.DK

Læs bekendtgørelsen på
WWW.RETSINFORMATION.DK

Andelsboligforeninger skal inden udgangen af 2016 installere 
individuelle varmtvandsmålere, hvis det er teknisk gennemførligt og 
omkostningseffektivt. 

Det vil sige, at det kun er et krav at installere varmtvandsmålere 
i den enkelte bolig, hvis det vurderes at være teknisk muligt og 
rentabelt. Det er andelsboligforeningen, eventuelt med professionel 
bistand, der skal foretage denne vurdering.

Kravet om installation af individuelle varmtvandsmålere gælder 
dog ikke, hvis der i stedet installeres individuelle målere til måling 
af det samlede vandforbrug samt individuelle målere til måling af 
det samlede forbrug af varme til opvarmning og varmt vand i den 
enkelte bolig.

Det er muligt at søge kommunen om dispensation fra kravet om 
installation af individuelle varmtvandsmålere. 

ABF’s medlemsrådgivning har modtaget man-
ge henvendelser vedrørende ændringen af 
energimærkningsloven. Medlemsrådgivnin-
gen præciserer, at ændringen udelukkende 
har betydning for foreninger med tæt/lav-be-
byggelse med lodrette skel mellem andele 
(dvs. kæde-, række- og dobbelthuse samt 
fritliggende bygninger). 

Ændringen betyder, at det i disse foreninger 
er den enkelte andelshaver, der skal sørge for, 
at der udarbejdes lovpligtig energimærkning 
for den pågældende andel i forbindelse med 
salg eller udlejning. Lovændringen har ikke 
betydning for gyldigheden af en allerede ud-
arbejdet energimærkning. Ændringen trådte i 
kraft 1. januar 2016.

Varmtvandsmålere Energimærkning

ABF ønsker at hylde og synliggøre de 
mange sunde og veldrevne andelsbo-
ligforeninger med energiske og enga-
gerede andelshavere, der i fællesskab 
gør deres forening til et fantastisk sted 
at bo. Bor du i en forening med et godt 
naboskab, vedligeholdte bygninger, vel-

BLIV ÅRETS ANDELSBOLIGFORENING 2016
     holdte udearealer eller noget helt 
     fjerde, der kan gøre netop jeres  
     forening til ”Årets andelsbolig-
    forening”? 
  Så nominér jeres forening og vær med 
i kapløbet om præmien på et års gratis 
medlemskab af ABF.

Vind 1 års medlemskab af ABF!

Send en mail til abf@abf-rep.dk mærket 
”Årets andelsboligforening 2016” senest 

torsdag d. 29. september kl 12 og fortæl os, 
hvorfor jeres forening skal løbe med prisen. 

Vi glæder os til at høre fra jer!
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TEKST LISE CLEMMENSEN    FOTO VERNER KJÆRSGAARD
andelsliv  

BAG DØRENE
ABF deltager på Folkemødet på Born-
holm, og ABFnyt er derfor taget til  
A/B Møllebækken i Allinge for at finde 

ud af, hvem der bor Bag dørene.

Navn og alder: 
Bente Spur Nilsson, 66 år.

Hvad laver du til daglig?
Jeg er pensionist og så gør jeg rent 
i et klubhus og går med aviser, 
Bornholms Tidende.

Hvorfor bor du i andelsboligfor-
ening?
Jeg har boet i Sverige i 15 år og da 
jeg skulle flytte tilbage til Dan-
mark var boligpriserne meget høje. 
Jeg kommer fra København. Jeg 
ledte efter en bolig, som jeg kunne 
betale og det blev en andelsbolig 
på Bornholm. Det er første gang, 
jeg bor i en andelsbolig, og jeg er 
meget glad for det.

Hvor mange år har du boet i 
foreningen?
Jeg har boet her i 1½ år.

Fortæl noget om dig selv, som 
dine naboer ikke ved:
Mange af mine naboer tror, at jeg 
er ryger, fordi jeg hoster meget, 
men jeg er ikke-ryger.

Hvad er det bedste ved at bo i 
din forening?
Det er hyggen. Vi mødes og spiser 
morgenmad sammen, når vi har 
fødselsdage og griller også nogen 
gange sammen om sommeren. Vi 
har et godt naboskab. 

Hvad er dine ønsker for forenin-
gen i fremtiden?
Jeg savner flere yngre andelshave-
re og gerne flere børnefamilier, for 
det er så hyggeligt med børn. Det 
ville være rart, hvis vi var lidt mere 
blandede aldersmæssigt. 

Hvad synes du om Folkemødet?
Folkemødet er fint og interessant 
og det er spændende, at der sker 
noget her på øen. 
Der er fuld gas i de dage, og man 
kan jo selv deltage i det omfang 
man har lyst til. Og så får jeg jo 
besøg af to ABF-ansatte, Thea 
Gregersen og Anna Pedersen 
Bækhøj i år. Det glæder jeg mig til. 
(Bente Spur Nilsson er medlem af 
ABF’s kreds Bornholm, red.)

Navn og alder: 
Henrik Lundberg, 47 år.

Hvad laver du til daglig?
Jeg er førtidspensionist.

Hvorfor bor du i andelsbolig-
forening?
Jeg havde sat næsen op efter et 
hus på landet, men det kostede 
400.000 kr. og min andelsbolig 
kostede 225.000 kr. så den er 
billig og har en god beliggenhed 
på en blind vej.

Hvor mange år har du boet i 
foreningen?
Jeg har boet her siden 2014.

Fortæl noget om dig selv, som 
dine naboer ikke ved:
Det vil jeg helst ikke.

Hvad er det bedste ved at bo i 
din forening?
Lad os nu se. Her er masser af fred 
og ro og venlige naboer.

Hvad er dine ønsker for forenin-
gen i fremtiden?
Her er godt nok som her er, men jeg 
vil da gerne have en lavere boligaf-
gift, selv om den er lav nok i dag.

Hvad synes du om Folkemødet?
Det er klart positivt. Jeg tager 
derned én dag og ser og hører lidt 
om, hvad der sker.
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Navn og alder: 
Randi Gude, 74 år, og Ole Gude, 78 
år. (er ikke med på foto)

Hvad laver I til daglig?
Vi er begge pensionister.

Hvorfor bor I i andelsboligfor-
ening?
Randi: Fordi jeg er et socialt men-
neske, og her kommer vi hinanden 
ved. Det er en sikkerhed. Jeg kan 
godt lide tanken om, at vi har 
købt en andel i et fællesskab.
Ole: På grund af økonomi. Vi 
betaler 2.000 kr. om måneden i 
boligafgift og har givet 180.000 
kr. for andelen. Før boede vi i et 
parcelhus til to millioner kr.

Hvor mange år har I boet i 
foreningen?
Randi: Vi har boet her i 18 år og i 
samme bolig.

Fortæl noget om jer selv, som 
jeres naboer ikke ved:
Det er svært at svare på. Vi har 
ingen hemmeligheder, for vi er 
meget åbne.

Hvad er det bedste ved at bo i 
jeres forening?
Randi: Det er nabohjælpen og 
hensynstagen til hinanden. 
Verner, vores nabo, ser efter 
vores hus, når vi er på ferie. Og 
vi kører Verner til lægen eller til 
tandlægen ovre på den anden 
side af øen. D. 23. marts har 

Verner fødselsdag, der hjælper 
jeg ham med at lave morgenmad 
til de andre andelshavere og til 
hverdag, når vi har læst avisen 
får Verner den.
Ole: Det er en ideel boligform for 
pensionister som os med en lille 
indtægt.

Hvad er jeres ønsker for for-
eningen i fremtiden?
Randi: Jeg ville ønske, at her 
var mere andelstanke. På en 
generalforsamling blev det ved-
taget at udvendig og indvendig 
vedligeholdelse var den enkelte 
andelshavers ansvar. Jeg stemte 
nej. Jeg ville ønske, at det var 
foreningens ansvar, så vi i fælles-
skab stod for vedligeholdelsen. 
Det er for mig andelstanken.
Ole: Vi skal bevare vores forening 
som den er.

Hvad synes I om Folkemødet?
Randi: I år kan vi desværre ikke 
deltage, men Folkemødet er 
alletiders. Jeg har både været 
med som hjælper og deltager. Der 
er så mange spændende politiske 
debatter i øjenhøjde og det er 
bare en fest.
Ole: Vi er heldigvis bortrejst i år. 
Jeg tror ikke på politikerne, de 
gør ikke noget godt for mig. De 
vil ikke sætte transportprisen 
til Bornholm ned. Vores familie 
i Jylland betaler 2.100 kr. for at 
komme herovre.

Navn og alder: 
Jannie Hasselby, 24 år, og Danny 
Hasselby, 28 år.

Hvad laver I til daglig?
Jannie: Jeg arbejder som social og 
sundhedsassistent.
Danny: Jeg arbejder i T-Hansen.

Hvorfor bor I i andelsboligfor-
ening?
Jannie: Det var det vi havde råd 
til. Det var for dyrt at leje, så 
banken rådede os til at købe en 
andelsbolig. 
Danny: Vi var begge under uddan-
nelse, så der var penge at spare 
ved at købe en andel.

Hvor mange år har I boet i for-
eningen?
Jannie: Vi har boet her siden 2010.

Fortæl noget om jer selv, som 
jeres naboer ikke ved:
Jannie: Vi er i tyverne, men vi bor 
som nogen på 80 år. Min oldemor 
bor mere moderne end os. Vi har 
gammeldags danske møbler og 
har ikke noget fjernsyn eller 
internet.
Danny: Vi indretter os efter dan-
ske værdier.

Hvad er det bedste ved at bo i 
jeres forening?
Jannie: Det er trygheden og at det 
er billigt. Vi betaler 1.998 kr. om 
måneden i boligafgift.
Danny: Det er billigt at bo her i 
foreningen.

Hvad er jeres fremtidsønsker 
for foreningen?
Jannie: At vi kan få lov til at leje 
vores bolig ud. Vi vil gerne prøve 
at bo på landet, men det er svært 
at sælge på Bornholm, så det 
ville være rart, hvis vi så kunne 
fremleje. Og så ønsker jeg også, at 
man kan få boligsikring.
Danny: Jeg ønsker flere andelsha-
vere på vores egen alder.

Hvad synes I om Folkemødet?
Jannie: Konceptet er rigtig fint, 
men det påvirker os lokale meget 
i den periode. Det er fx svært 
at komme rundt til de ældre i 
Allinge, det tager ekstra tid, fordi 
det hele er spærret af og vi hjem-
mehjælpere får ikke ekstra tid til 
at nå vores besøg. 
Danny: Jeg er enig. Folkemødet 
er godt for Bornholm, men det 
påvirker os lokale meget.
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andelsliv  

BAG DØRENE:
I hvert nummer af ABFnyt er der spot på 
mangfoldigheden og diversiteten blandt 
landets andelshavere.

Navn og alder: 
Nina Melby-Eriksen, 53 år, og 
Helge Melby-Eriksen, 82 år.

Hvad laver I til daglig?
Nina: Jeg er social- og sundheds-
assistent og er nattevagt på et 
plejehjem.
Helge: Jeg er pensionist.

Hvorfor bor I i andelsboligfor-
ening?
Nina: Tidligere boede vi i en lille 
andelsbolig i Allinge, men så blev 
en større bolig ledig på 99 m2 
med havestue (i alt 113 m2) i Tejn 
og med en boligafgift på 2.345 
kr. tæt på indkøb, havet, skov og 
marker, som jeg dagligt benytter, 
når jeg går med hunden.
Helge: Vi har kun gode erfaringer 
med at bo i andelsboligforenin-
ger. Inden vi flyttede til Bornholm 
boede vi i en andelsboligforening 
på Amager i København. Der var 
vi også glade for at bo. Det som 
også trak meget er, at det er 
billigere at erhverve sig en an-
delsbolig i stedet for at eje.

Hvor mange år har I boet i 
foreningen?
Nina: Vi har boet her siden som-
meren 2012.

Fortæl noget om jer selv, som 
jeres naboer ikke ved:
Nina: Vi er et lille samfund, hvor 
alle kender hinanden. Jeg tror 
ikke, der er noget vores naboer 
ikke ved.

Hvad er det bedste ved at bo i 
jeres forening?
Nina: Vi har en aktiv bestyrelse, 
gode naboer og et godt naboskab. 
Her er man meget hjælpsomme, 
fx mistede en handicappet mand 
sin hustru. Derefter luftede en af 
naboerne i meget lang tid man-
dens hund, da han ikke var i stand 
til det selv. Én gang om året 
inviterer formanden og hendes 
mor HELE foreningen til en skøn 
frokost med det hele. Alle der 
kan kravle og gå kommer. Efter 
frokosten holder vi den årlige 
generalforsamling.

Hvad er jeres ønsker for for-
eningen i fremtiden?
Nina: At foreningen vil påtage sig 
ansvaret for den udvendige vedli-
geholdelse, udskiftning af vindu-
er mm., når der er behov for det. 
Jeg mener, det højner standarden 
for foreningen generelt, fordi der 
er mange pensionister, som ikke 
selv magter opgaven mere. I den 
tidligere andelsboligforening, 
som vi boede i, stod foreningen 
for den udvendige vedligeholdel-
se til alles tilfredshed og stadig 
med en billig boligafgift.

Hvad synes du om Folkemødet?
Nina: Vi kommer ikke selv til 
Folkemødet. Alle skal selvfølge-
lig være mere end velkomne, men 
personligt foretrækker vi roen 
i Tejn frem for al hurlumhejet 
i Allinge. Vores lille samfund 
undergår en KÆMPE forandring 
fra et par tusind indbyggere til 
35.000.

Overvejer I energimærkning i jeres forening?
Så har EnergiTjenesten et tilbud til jer.

Energimærkning 
med mening
Lad EnergiTjenesten energimærke jeres bygninger og 
samtidigt hjælpe jer med at prioritere indsatserne, så 
det er til at forstå, hvad I skal gøre og hvornår. 
Et aktivt anvendt energimærke vil nedsætte jeres  
energiforbrug, give jer et bedre indeklima og medføre 
bedre komfort for beboerne.
Har I allerede et energimærke, kan vi også tilbyde at 
hjælpe jer med, hvordan I kan bruge det aktivt i jeres 
planlægning.

Ring og tal med os om mulighederne
 Øst for Storebælt: tlf. 3698 6128
Vest for Storebælt: tlf. 5065 6104

Energimærkning er lovpligtig
Alle bygninger over 1000 m2 skal have gyldigt energi
mærke. Hvis der er udlejning af over 60 m2, skal der 
under alle omstændigheder energimærkes. 

EnergiTjenesten
har siden 2005 leveret uvildig energirådgivning med 
formidling af energiforbedringer og besparelser samt 
vejledning i energirigtig brugeradfærd.
EnergiTjenesten er en del af VedvarendeEnergi.
Se mere her: energitjenesten.dk
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Ønsker du information om andelsboligområdet, kan du ”synes godt om” 
ABF’s facebookside og få opdateringer med nyheder, information og viden.

Tre af forårets populære opdateringer har været:
 • Efterladte cykler (8. april)
 • Generalforsamling (29. marts)
 • Tips og idéer til den lille have (18. marts)
 

ABF-arrangementer 
på folkemødet 2016
ABF deltager på Folkemødet i Allinge til sommer, og nu ligger 
ABF’s aktiviteter også klar. 

I samarbejde med Danmarks Almene Boliger, Arkitektforenin-
gen og Lokale- og Anlægsfonden arrangerer ABF en stor fælles 
middag for 350 deltagere på Folkemødet under titlen 100 
meter-middag. Der vil blive serveret lokalt forankret mad og ved 
hvert bord ført samtaler og diskussioner under temaerne dele-
økonomi, frivillighed, fællesskab mellem boliger og engagerende 
mødesteder. 

ABF arrangerer desuden en paneldebat om Udvikling i Udkan-
ten i samarbejde med initiativet ”Danmark på Vippen”. Her vil vi 
forsøge at sætte fokus på alle de spændende udviklingsmulighe-
der, der ligger i Vandkantsdanmark – og hvad andelsboligen som 
boform i den sammenhæng kan bidrage med. 

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

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

Hvis foreningens adresse har været knyttet op på et tidligere med-
lem af bestyrelsen, så husk at informere offentlige myndigheder, så 
som kommunen og CVR-registret. Det gælder dog ikke de for-
eninger, som har fast adresse hos fx administrator eller i forenin-
gens bestyrelseslokale/-kontor.

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

200 andelshavere 
har solgt gennem Boliga Selvsalg
Mere end 200 andelshavere i ABF’s medlemsforeninger har nu 
solgt deres andelsbolig gennem Boliga Selvsalg. Du har også mu-
lighed for at sælge din andelsbolig gennem selvsalgsportalen.

ABF-medlemmer får 20% rabat på nyoprettede boligannoncer. 
Annoncerne bliver automatisk vist på Boliga.dk, som er en af 
danmarks største boligportaler med over 900.000 besøgende om 
måneden.

Lykkes det ikke at få solgt din bolig lige med det samme, så er der 
hjælp at hente. Medlemsrabatten stiger nemlig fra 20% til 60% 
efter seks måneder, hvis andelsboligen ikke er solgt.

Som en ekstra service til ABF’s medlemmer vil boliger i ABF’s 
medlemsforeninger blive fremhævet i søgeresultater og som gal-
leriannonce, et tillægsprodukt som normalt koster 300 kr./mdr.

Forår på 
Facebook 

Privat valuar eller 
offentlig vurdering?
Andelsboligforeningens værdi fastsættes ofte af enten en offentlig 
ejendomsvurdering eller af en privat valuar.  

Den offentlige ejendomsvurdering er imidlertid udskudt i forbin-
delse med regeringens skattereform. 

Derfor er der i en række andelsboligforeninger overvejelser om, 
hvorvidt man skal gå over til at bruge privat valuar. 

Det er der både fordele og ulemper ved. Derfor kan du på ABF’s 
hjemmeside finde en oversigt over fordele og ulemper ved de to 
vurderingsformer. 

Er jeres forening i tvivl om, hvad I skal gøre, er jeres bestyrelse 
altid velkommen til at kontakte ABF’s medlemsrådgivning, hvor 
jurister og økonomer sidder klar til at hjælpe jer.
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FORMANDSASSISTANCE  
– HVIS BESTYRELSESARBEJDET 
I DIN BOLIGFORENING ER VED 
AT VOKSE DIG OVER HOVEDET
Tag en dyb indånding – der er hjælp at hente. 
Hos DATEA kan du som formand i en ejer- eller 
andelsboligforening få hjælp til de mange opgaver.

En bestyrelsesplads i en ejer- eller andelsboligforening er ofte 
krævende og tager tid. Kvartalsregnskaber, referater og løbende 
kommunikation til de andre beboere er bare nogle af de opgaver,  
der skal tages hånd om. Derudover kommer der regelmæssigt nye 
krav fra myndighederne, som foreningen skal forholde sig til.  
Hos DATEA har vi en løsning, der gør bestyrelsesarbejdet nemmere  
– vi kalder det Formandsassistance. Løsningen dækker over en 
specialuddannet formandsassistent fra DATEA, der hjælper og 
rådgiver bestyrelsen inden for en række aftalte områder. 

DATEA – NØGLEN TIL DEN RIGTIGE LØSNING

Læs mere om Formandsassistance på DATEA.dk/formandsassistance

162451_Datea_Foreningsannonce_210x285.indd   1 27/01/16   11.39
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– Vi cykler på cirka fire niveau-
er, så du kan sagtens hænge på, 
siger Leo Pedersen afvæbnende, 
da ABFnyts udsendte ringer 

og spørger lettere bekymret til, om det er 
muligt at cykle med på den kommende 
søndags mountainbiketur, selv om formen 
ikke er helt i top:

– Meeen det går selvfølgelig lidt op og 
ned, tilføjer Leo Pedersen.

Beslutningen bliver truffet, og moun-
tainbiken støvet af. En kølig men dejlig, 
solrig aprilmorgen klokken 10 møder 
ABFnyt op i Andelsboligforeningen 
Lysningen i Malling 14 kilometer syd for 
Aarhus:

– Vi kunne kun lokke fem med i dag, 
konstaterer Søren Ginnerup, én af de fire 
mænd, der skal med på dagens tur ud 
på de specielt anlagte mountainbikeru-
ter, der krydser skovene syd for Aarhus. 
Ligesom ABFnyts udsendte er den eneste 
kvinde i cykelfeltet, Annie Borggreen, 
debuttant på søndagsturen.

Modent cykelhold
Alle deltagere har enten passeret pensions-
alderen eller kan se frem til den inden for 
en overskuelig årrække. Flere af dem har 
været med til at grundlægge andelsbolig-
foreningen med 18 boliger for 25 år siden. 
Søndagscykelturen er et eksempel på de 
fælles aktiviteter, som har været drivkraft 
i andelsboligforeningen, på linje med den 
årlige skitur, løbeklubben og vinterbadning.

Denne vinter har mountainbikegruppen 
været på søndagstur fem gange, fortæller 
Søren Ginnerup, mens vi triller ned mod 
skoven, der strækker sig langs havet næ-
sten hele vejen ind til Aarhus:

– Faktisk er det at cykle mountainbi-
ke mest en vinteraktivitet, fordi man får 
varmen af at cykle i bakkerne, fortæller han 
og afviser, at de mange motionsaktiviteter i 
andelsboligforeningen er udtryk for sund-
hedsfanatisme:

– Vi gør det primært for fællesskabets 
skyld, siger han og fortæller, hvordan 
mountainbikerne tre-fire gange har taget 
turen til Rold Skov, hvor de dels har cyklet 

BAKKESPURT FOR 
FÆLLESSKABET

Blot fordi man dyrker løb, cykling og skiture, behøver det ikke være udtryk 
for sundhedsmani. I A/B Lysningen betragter man motion som invitation 

til fællesskab. ABFnyt tog med på mountainbiketur.

TEKST JAKOB KEHLET     FOTO HELENE BAGGER
 andelsliv

Det er femte gang i år, at de cykelgade beboere i Lysningen mødes klokken 10 og  tager på 
tur i skoven. Fra venstre Annie Borggreen, Vagn Toft Jensen, Leo Pedersen, Brun Kurtz-
mann og Søren Ginnerup. 
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andelsliv  

på skovstierne, dels har lavet mad over bål 
sammen med kokken på skovens vandre-
hjem.

Løjerne begynder
Vores lille selskab er nu nået ned til Fløj-
strup Skov, hvor løjerne begynder. En af 
de første forhindringer bliver en kort, men 
meget stejl stigning, som kun to i selskabet 

formår at bestige uden at stå af. Derefter 
går det med forrygende fart ad snoede stier 
i betænkelig nærkontakt med træerne, 
hovedkulds over trærødder, der svømmer i 
muddersuppe – op og ned.

Undervejs står Anni Borggreen og 
Søren Ginnerup af, og ABFnyt’s udsendte 
er nu tilbage med Leo Pedersen, der hver 
dag holder sig i form ved at cykle mellem 

Malling og arbejdet i Aarhus, og desuden 
Bruno Kurtzmann og Vagn Toft Jensen, 
der ud over mountainbike også dyrker lan-
devejscykling. Resultat: ABFnyt forsøger 
uden held at holde trit op ad bakkerne.

Heldigvis er der gode pauser på ruten, 
hvor der er tid til at drille Bruno Kurtz-
manns med hans imponerende udstyr:

– Bruno er vores gadget-nørd. Han kan 
ikke køre op af en stigning uden at vide 
præcis, hvor mange procent den er, siger 
en af de andre.

Bruno bekendtgør uanfægtet, at tempe-
raturen lige nu er 8,2 grader.

Trætheden hos ABF-bladets udsendte 
er tæt på 100 procent, og derfor forbarmer 
de tre øvrige sig og ændrer turen til en 
mindre bakkerig rute:

– Du kan glæde dig til, at frokosten 
smager ekstra godt nu, siger Leo Peder-
sen, da vi lander i Lysningen efter 2,5 
timer i skoven. n

Kun to nåede op af turens stejleste bakke. Annie Borggreen gav tidligt op, mens Vagn Toft 
Jensen holdt sig i sadlen endnu nogle meter. 

Heldigvis var der lagt pauser ind i dagens tur, så man kunne komme til hægterne på bakketoppene. 
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 krydsord krydsord

VINDERNE FRA SIDSTE NUMMER:

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

Peder Pedersen, 6400 Sønderborg
Thomas Vils Pedersen, 1752 København V
Ingrid Henriksen, 8600 Silkeborg

LØSNING:

NAVN:

ADRESSE:

POSTNR. OG BY:

KUPONEN SENDES TIL: ABF, VESTER FARIMAGSGADE 1, 8. SAL, 1606 KBH V.
ELLER TIL ABF@ABF-REP.DK MÆRKET “LØSNING KRYDS OG TVÆRS”. 
HUSK AT SKRIVE DIN POSTADRESSE I MAILEN.
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“DET HER ER NOGET, SOM 
VI KAN LAVE SAMMEN”

Sandra Villumsen, 
andelshaver

A/B Nørrebrogade 44 i København har fået kom-
post i gården. Er du også interesseret i at gøre din 
andelsboligforening grønnere, så tag din nabo 
under armen og deltag i Fremtidens Andelsbolig. 
Her kan du blive klogere på kompost og fælles 

grønne projekter. Inspirationsdagen byder også 
på en lang række foredrag, workshops, debatter 
og 2.000 m2 udstillerområder med emner inden 
for alt fra altaner og administration til selvsalg og 
vaskeriløsninger.

København
5. november

2016

Hovedsponsor Messepartnere

Læs mere på fremtidens-andelsbolig.dk

Tag 

naboen 

med
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under armen og deltag i Fremtidens Andelsbolig. 
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grønne projekter. Inspirationsdagen byder også 
på en lang række foredrag, workshops, debatter 
og 2.000 m2 udstillerområder med emner inden 
for alt fra altaner og administration til selvsalg og 
vaskeriløsninger.

København
5. november

2016

Hovedsponsor Messepartnere
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Tag 

naboen 

med

“DET HER ER NOGET, SOM 
VI KAN LAVE SAMMEN”

Sandra Villumsen, andelshaver 

A/B Nørrebrogade 44 har fået kompost i gården. 
Er du også interesseret i at gøre din andelsbolig-
forening grønnere, så tag dine naboer under 
armen og deltag i Fremtidens Andelsbolig. 

Her kan du høre om bæredygtighed, fælles grønne 
projekter og kompostering - der appellerer til 
andelshavere i både København og Kolding. 

København
5. november

2016

Tag naboen med

Hovedsponsor Messepartnere
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 spørg eksperten spørg eksperten

Hvordan er det lige med...

Fælles udearealer 
er med til at skabe 
hygge, aktiviteter 
og godt naboskab. 

Hvem har vedligeholdelsespligten for fælles udearealer / gård?  
Der er ingen generelle lovregler, der regulerer vedligeholdelsespligtens fordeling 
mellem andelshaver og foreningen. Foreningen skal derfor i vedtægterne fastsætte 
regler om vedligeholdelsespligten. Almindeligvis er det foreningen, der har ved-
ligeholdelsespligten af foreningens fælles udearealer, hvor ingen andelshaver har 
særskilt brugsret. 

Hvem bestemmer højden på fx træer og buske?
Træer og buske, der plantes som hegn i eller langs skellet på foreningens ejendom, 
skal overholde reglerne i hegnsloven. Hegnsloven gælder derimod ikke øvrige træer 
og buske på foreningens ejendom, som foreningen derfor i en husorden kan fastsæt-
te regler for højden af. I særlige tilfælde kan der være begrænsninger som følge af 
almindelige naboretlige grundsætninger, som fastsætter en grænse for, hvor mange 
gener naboejendommen skal tåle i form af f.eks. skyggegener..

Hvem betaler for vedligeholdelse af fælles udearealer / gård?
Når det er foreningen, der har vedligeholdelsespligten, er det også foreningen, 
der betaler for vedligeholdelsen. Foreningen bør sørge for at hensætte et beløb i 
regnskabet til vedligeholdelse og eventuelt udarbejde en vedligeholdelsesplan, der 
omfatter fælles udearealer.

Hvem bestemmer etablering af fx grillområde, legeplads eller  
cykelparkering?
Det er foreningen, der på en generalforsamling, træffer beslutning om udformningen af 
foreningens fællesarealer, herunder om etablering af grillområde, legeplads mv. Herud-
over skal der i nogle tilfælde ansøges om byggetilladelse hos kommunen.  n

fælles udearealer ?

30     ABFnyt 2 - 2016

Finn Marcher
ØKONOM 

Shalaleh Momeni
JURIDISK CHEF, ADVOKAT 

Jacob Vilhelmsen
JURIST 

Dan Siig Dreisig
JURIST 

Jeanett Steiner Nielsen
ØKONOM

TEKST CECILIE NICOLAISEN

Mette Dyregaard
JURIST 

Cecilie Nicolaisen
JURIST 



Vi passer på jeres bygning

Trekronergade 126H · 2500 Valby · tlf. 70 22 11 41 · info@gaihede.dk · www.gaihede.dk 

Gaihede hjælper jer med at få overblikket over jeres ejen-
dom og jeres budget. Vi er eksperter i renovering og ved-
ligehold af eksisterende bygninger og er husingeniør for en 
række andels- og ejerforeninger.

Ring til Ragn Gaihede og hør nærmere på tlf. 70 22 11 41

þ	Bygningsrenovering
þ	Vedligeholdsplan
þ	Installationer
þ	Energi
þ	Andelsvurdering
þ	Restaurering
þ	Skybrudssikring
þ	Gårdanlæg

VURDERING AF ANDELSBOLIGEN
Få en uafhængig og professionel gennemgang af forbedringer
og evt. mangler i forbindelse med salg
Arbejdet udføres i henhold til ABFs principper

tlf. 29 24 48 32
bygogtjek@bygogtjek.dk
Vurderinger foretages

hverdage 9 - 21
lørdag  søndag 9 - 14

andelsboligvurdering.dk
Torben Lundgren

Byggeteknisk konsulent

Standardvurdering    

Kr. 3.000,-
Inkl. moms    

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

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

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

E&P ANDELS-EJER
I ØJENHØJDE

Ole Hansens Vej 1
DK-4100 Ringsted

Telefon: 57 61 72 72
www.eogp.dk

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

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

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

E-mail: info@barslundvvs.dk
Hjemmeside: www.barslundvvs.dk
Åbningstid hverdage: 7.30-15.30 fredag 7.30-15.00



Sikkerhedsdøre

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

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

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

Gå ind på Daloc.dk og læs mere.


