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Medlemsbladene abfnyt udsendes 4 gange årligt til i alt 104.608  
andelshavere.

Bladet sendes både til hele bestyrelsen og alle andelshavere, idet alle har 
stor indflydelse på beslutningerne i foreningerne. Også fagprofessionelle 
abonnerer på ABFnyt, herunder mange administratorer.

Og som medlemsorganisation har vi altid de rigtige adressedata på alle 
bestyrelser.

Livet leves forskelligt i land og by og abfnyt udkommer derfor i to udgaver 
for at være mere målrettet. 
  –  ABFnyt Hovedstaden der udkommer i hovedstadsområdet
  –  ABFnyt der udkommer i resten af landet.

ABFnyt Hovedstaden dækker primært etageejendomme. ABFnyt udkom-
mer i resten af landet og udkommer til foreninger i lavt tæt byggeri.

Uanset om jeres produkt eller serviceydelse henvender sig til andels-
boligforeningerne eller til de enkelte andelshavere, får I gennem ABFnyt 
kontakt til en meget stor købe– og beslutningsdygtig målgruppe.
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Andelsboligforeningernes 
Fællesrepræsentation

Vester Farimagsgade 1, 8. sal
1606 København V

33 86 28 30

abf@abf-rep.dk

www.abf-rep.dk

Følg os på:
facebook.com/abf.rep.dk

linkedin.com/company/abf 

twitter.com/abf_nyheder

Om ABFnyt 

• ABFnyt er medlemsbladet for andelshavere i private andelsboligforeninger, 
 som er medlem af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF).

• Bladet er landsdækkende og udkommer i både etageejendomme og 
 klyngehuse.

• Vi skriver om livet i foreningerne, om aktuelle sager og i hvert nummer 
 har vi et tema, som går i dybden med et relevant emne. 

• ABFnyt kan downloades på abf-rep.dk, hvor du også kan læse mere om 
 organisationen.

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!

Bygninger
til mennesker

kontakt@obh-gruppen.dk+45 7020 1232

Vi er eksperter
i sunde boliger

Der er mange, som har en mening, men hos os lader vi
videnskaben tale. Vi har vores eget bygningslaboratorium, som arbejder 

tæt sammen med vore bygningsrådgivere om at finde årsagen 
- og de konstruktive løsninger - når du oplever indeklimaproblemer.

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

får den planlagte rente, som er vedtaget på 
generalforsamlingen? Vi anbefaler generelt 
kurssikring og specielt til andelsboligfor-
eninger, hvor man er flere om at bestemme, 
forklarer Tina Bengtsen og supplerer, at 
den individuelle rådgivning selvfølgelig er 
vigtig.

Andelsboligforeninger kan overveje at 
omlægge lån til en højere rente og hjem-
tage en kursgevinst, men en omlægning 
til en højere rente kan også påvirke din 
månedlige boligafgift, fortæller Tine Bengt-
sen:

− De fleste andelsboligforeninger ønsker
en stor andel af fastforrentet lån og en 
stabil boligafgift, derfor er det ikke for alle 
at opkonvertere. Nogle laver konverterin-
gen for at sikre sig den lavere gældspost, 
som kan betyde højere andelsværdi, men 
mange kunder vælger også at beholde den 
lave rente, som de har.

Renteuro er et komplekst emne. Derfor 
kan deltagerne til MødEksperterne også 
møde ABF’s økonomiske rådgiver Kari-
na Egholm, som står klar til at svare på 
spørgsmål:

− Deltagerne kan enten tage en snak med
mig på mødet eller efterfølgende kontakte 
den økonomiske rådgivning til en dialog, 
som tager udgangspunkt i netop deres 
forening.

Bestyrelsesmedlemmer er altid vel-
komne til at kontakte ABF’s økonomiske 
rådgivning på 33 86 28 30 eller  
abf@abf-rep.dk 

”Fjernvarme eller ej” 

MødEksperterne om energi satte nogle tanker 
i gang, vi fik brugbare oplysninger og mere 
viden med hjem i rygsækken. Vores forening 
skal i gang med at udskifte vand- og varme-
målere efterhånden, som de står af, men nu 
venter vi og laver én samlet udskiftning. Vi 
overvejer også fjernvarme, og der fik vi an-
befalet at kontakte kommunen, inden vi går i 
gang. Jeg havde også et nyt bestyrelsesmed-
lem med, og hun blev så grebet af energi, så 
nu skal vi rigtigt i gang efter sommerferien.

FORMAND 
CARINA RASMUSSEN
A/B Møllegården I
4295 Stenlille

”Strøm fra skuret” 

Jeg var nysgerrig på ladestandere, og derfor 
deltog jeg sammen med en af naboerne på 
MødEksperterne om elladestandere. Indholdet 
var rigtigt godt. Vi kom rundt om både jura 
og forsikringer, som er viden og information, 
man ikke lige umiddelbart kan læse sig til, så 
det var godt at have eksperterne ved hånden. 
Et af de gode råd, vi fik, var at starte med at 
undersøge elkablerne i foreningen. Det viser 
sig, at vi kan trække strøm fra elkablerne i 
vores skure, så vi skal ikke grave kabler ned. 
Det råd har sparet den enkelte andelshaver 
for mange udgifter.

BESTYRELSESMEDLEM 
DORTE PAPE NIELSEN
A/B Skovlunden
5500 Middelfart

Det siger med-
lemmerne om 
MødEksperterne
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Solceller producerer  
strøm til vaskeriet
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”Renteuroen har primært 
påvirket realkreditrenten 
og dermed de andelsbolig-
foreninger, som har lån med 
variabel rente”
Lasse Mønge Andersen, Områdedirektør i Nordea

MEDLEMSFORDELE
ABFhåndbogen 2022

RENOVERING
Genskab friser  
og ornamenter

4  ANDELSBOLIGSEKTOREN ER KLASSENS  
MØNSTERELEV NÅR DET GÆLDER LÅN

7  ABFHÅNDBOGEN 2022 ER PÅ GADEN
8 DET GODE RENOVERINGSPROJEKT (NY SERIE)
10 SLÅ NABOEN PÅ ENERGIFORBRUGET
12 FÅ INDFLYDELSE I ABF
14 AKTIVITETSOVERSIGT
17 DIN ANDELSBOLIG I KRYSTALKUGLEN
20 STORT OG SMÅT
22 ÅRETS A/B 2022 (KONKURRENCE)
26 LOVE OG REGLER
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Brunata leverer præcise målere og forbrugsregnskaber til beboelsesejendomme. Det har vi gjort i over hundrede år, 

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

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

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

intelligente løsninger. Læs mere på brunata.dk.

Forbrugsmåling 

til en ny verden
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HOVEDSTADEN

MødEksperterne
Renteuro
 
Landsmøde  
2022
Et kig i kry stal
kuglen
 
Medlemsfordele
ABFhåndbogen 
2022

FRA SOLCELLER  
TIL LYS I PÆREN
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GIVER LIV

MødEksperterne
Renteuro
 
Fundraising
På pengejagt
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Annoncepriser og formater:

1/1 side 24.600,-  14.800,-  27.700,-
210 mm x 285 mm + 5 mm kant

Bagsiden 29.900,-  18.700,-   33.500,-
210 mm x 235 mm + 5 mm kant

1/2 side bredformat  15.700,-  9.400,-  17.600,-
183 mm x 131 mm 

1/2 side højformat  15.700,-  9.400,-  17.600,-
89 mm x 266 mm 

1/3 side bredformat 13.000,-  8.500,-  14.400,- 
183 mm x 85 mm

1/4 side bredformat 11.500,-  7.500,-  12.900,-
183 mm x 65 mm 

1/4 side højformat  11.500,-  7.500,-  12.900,-
89 mm x 131 mm 

1/6 side bredformat 9.200,-  5.900,-  10.500,-
89 mm x 82 mm

1/8 side bredformat  7.200,-  4.700,-  8.200,-
89 mm x 65 mm

Annonceformat: Bredde x Højde Pris Hovedstaden Pris resten af landet Pris begge udgaver 

Alle priser er eksklusiv moms og opsætning af annoncer.
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Rabat:
3 indrykninger: 5 %
4 indrykninger: 10 %

Tillæg:
Til kant tillæg: 10 %

Særplacering: 20 % (kun 1/1 sider)

Deadlines/udgivelse:
Nr. Udkommer Materiale Bestilling
1-2023 02.01.2023   25.11.2022     21.11.2022

2-2023  05.05.2023 17.03.2023     13.03.2023

3-2023     04.09.2023 22.06.2023     19.06.2023

4-2023   30.10.2023 22.09.2023     18.09.2023 

Annoncemateriale:
Format: 210 x 285 mm 
(+ 5 mm til beskæring)

Trykteknik: Rotation

Papirkvalitet: 60 g. Grapho Invent

Annoncemateriale: Højtopløselig pdf

Oplag:
Samlet oplagstal: 104.608
ABFnyt Hovedstaden: 53.741
ABFnyt: 50.867

Konsulent:
Martin Borregaard

 salg@abf-rep.dk 

33 86 28 46

Projektleder:
Pernille Scheftelowitz

salg@abf-rep.dk 

33 86 28 52 

Kontakt annoncesalg:


