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Et travlt 
politisk efterår

OPLAG 103.295
MEDLEM AF DANSKE MEDIER

MEDLEMSBLAD FOR ANDELSBOLIGFORENINGERNES FÆLLESREPRÆSENTATION

Hans Erik Lund
LANDSFORMAND

På denne lederplads, for præcis to år 
siden, råbte jeg vagt i gevær overfor de 
urimelige lånestramninger på andelsbo-
liglån, som potentielle købere blev mødt 
med, og til stadighed bliver mødt med. 

Baggrunden, tilbage i 2019, var banker-
nes skærpede krav til egenfinansiering, som 
reelt skabte et andelsboligmarkedet primært 
for købere med høj indkomst og stor opspa-
ring. Heldigvis blev ABF’s opråb hørt og 
Erhvervsministeriet nedsatte, efterfølgende 
et udvalg, som har set på mulighederne for 
at gøre det mere økonomisk overkommeligt 
at komme ind på andelsboligmarkedet. ABF 
sidder med i udvalget, som skal afrapportere 
i løbet af efteråret 2021.

Jeg vil gerne slå fast med syvtommer-
søm, at andelsboligsektoren skal være 
for alle, og en boligform, som placerer sig 
mellem ejer og leje. Derfor er det fuldstæn-
digt altafgørende, at købere bliver mødt 
med rimelige lånevilkår, når de ønsker at 
erhverve deres drømme(andels)bolig.

En stor del af ABF’s politiske efterår 
kommer derfor til at gå med at kæmpe for 
fremtidige købere, så landets andelsbo-
ligforeninger også fremover kan byde vel-
kommen til sygeplejersker, pensionister, 
studerende og håndværkere.

En af de andre store politiske knaster, 
som ligger på ABF’s bord er, at der ikke 

længere bliver udarbejdet nye offentlige 
ejendomsvurderinger, som du kunne læse 
om i forrige nummer af medlemsbladet.

Det er ikke med ABF’s gode vilje, at 
regeringen med et pennestrøg, i skolernes 
efterårsferie 2019, droppede at forny de 
offentlige vurderinger, uden at have en 
klar plan for, hvad der skulle stå i stedet 
for. Så selv om man fortsat kan anvende 
den seneste offentlige vurdering fra 2012, 
så har mange af vore medlemmer haft 
en berettiget forventning om, at der ville 
komme nye opdaterede offentlige vurde-
ringer.  For de foreninger, der ikke ser en 
valuarvurdering som et reelt alternativ 
pga. omkostningen til at få den udarbej-
det, skal efter min mening havde et andet 
alternativ, og det vil ABF arbejde for.

Andelsboligforeninger skal ikke have 
forringede vilkår, uanset om vi snakker fi-
nansieringsregler eller vurderingsprincip-
per. Det bliver et travlt politisk efterår. n

Jeg vil gerne slå fast med 
syvtommersøm, at andelsbolig-
sektoren skal være for alle, og 
en boligform, som placerer sig 
mellem ejer og leje.
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ABF skyder efteråret i gang med de 
årlige kredsgeneralforsamlinger ude i 
ABF’s elleve kredse. I år sætter vi spot 
på de lokale kredses arbejde og særli-
ge lokale temaer, samt ABF’s politiske 
arbejde og de mange medlemstilbud, 
som du kan benytte, når du bor i en 
medlemsforening.

Vi har endelig fået lov til igen at 
kunne mødes til fysiske arrangemen-
ter, så du har mulighed for person-
ligt at møde din lokale ABF-kreds. 
Samtidigt er det også en oplagt chance 
for at få en snak med andre andels-
boligforeninger i dit nærområde og 
ikke mindst krydse veje med ABF’s 
formandskab. 

Det politiske maskinrum
Et af ABF’s kerneområder er den 
politiske interessevaretagelse, og 
selvom samfundsaktiviteten har væ-
ret dalende på grund af coronaned- 
lukningen, har der alligevel været 
aktivitet på andelsboligområdet. 

På årets kredsgeneralforsamlinger 
kan du derfor høre nærmere om nog-
le af de aktuelle politiske indsatser, 
eksempelvis arbejdet omkring:
• Håndtering af afskaffelse af nye 

offentlige ejendomsvurderinger
• Bedre finansieringsmuligheder
• Nye krav til indberetning af nøgle-

oplysninger.

ABF har været involveret i alle tre 
lovgivningsarbejder og giver delta-
gerne et unikt indblik i det politiske 
maskinrum.

Bliv en del af ABF
En af de vigtigste opgaver, på de 
mange kredsgeneralforsamlinger, er at 
sætte holdet til de fremtidige opgaver, 
både ude i kredsene, og også organisa-
torisk i ABF. 

I år skal vi have valg til alle poster 
i både kreds- og hovedbestyrelsen, og 
I ABF håber landsformand Hans Erik 
Lund, at mange kandidater vil række 
hånden op og bidrage til den fortsatte 
udvikling af ABF:

– ABF er jo en medlemsorganisa-
tion, og vi ønsker hele tiden at styrke 
det lokale medlemsdemokrati. Forude 
venter en lang række opgaver; herun-
der, at vi som organisation bliver meget 
klogere på forskellige afarter af andels-
boliger og måder at organisere sig på. 
Vi vil selvfølgelig også have fokus på 
hvervning af nye medlemmer, og det 
gøres bedst sammen med lokale kræfter. 
Jo flere medlemmer, jo stærkere er vores 
politiske muskler. Derfor kan jeg kun 
opfordre alle, som ønsker at blive en del 
af den lokale kreds eller en del af ABF’s 
hovedbestyrelse, om at melde sig under 
fanerne, siger ABF’s landsformand.

Digitale medlemstilbud
Et af de stærke kort, som ABF har på 
hånden, er de mange medlemstil-
bud, som er en del af din forenings 
kontingent. Der kommer hele tiden 
nye tilbud på banen, og i øjeblikket 
fokuserer ABF på, hvordan vi som 
organisation kan hjælpe med at lette 
bestyrelserne i deres arbejde, bl.a. 
med nye digitale løsninger.

På årets kredsgeneralforsamlinger 
kan du derfor høre mere om blandt 
andet:
 • Foreningshjemmesider
 • Ventelistesystem
 • Den digitale håndbog
 • ABF’s medlemsrådgivning.

Undervejs er der mulighed for at 
stille spørgsmål til de forskellige 
medlemstilbud. Det er også muligt at 
komme med forslag til udvikling af 
nye medlemstilbud, så ABF kontinu-
erligt udvikler tilbud, som matcher 
medlemmernes behov og daglige 
udfordringer. n

September står i kredsgeneralforsamlingernes tegn. 
Kom og vær med og hør mere om fx afskaffelsen af nye offentlige ejendomsvurderinger.

Bliv klogere 
på ABF’s politik 

TEKST LISE CLEMMENSEN 
 fokus

Jo flere medlemmer, jo stærkere er 
vores politiske muskler. Derfor kan 
jeg kun opfordre alle, som ønsker at 
blive en del af den lokale kreds eller 
en del af ABF’s hovedbestyrelse, om at 
melde sig under fanerne.

Hans Erik Lund 
LANDSFORMAND
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Kredsgeneralforsamlinger 2021
ABF’s kredse ser frem til at se medlemmerne igen, og håber at mange andelshavere har 
lyst til at møde op og være en del af deres lokale ABF-kreds. Tilmeld dig via abf-rep.dk. 

BLIV ÅRETS ANDELSBOLIGFORENING 2021

Deltag i konkurrencen om at blive kåret til årets 
andelsboligforening 2021 og vind et gavekort på 

5.000 kr. og 1 års gratis medlemskab af ABF.

I år sætter vi fokus på: 

Det aktive 
fællesskab

Bor du i en forening med 
aktive andelshavere, som 
løfter i flok efter bedste 
evne, så send os en mail 
og fortæl om fælles-
skabet i jeres forening. 

Send en mail til abf@abf-rep.dk 
senest, mandag den 22. 
november og vær med i kampen 
om 5.000 kr. og ét års gratis 
medlemskab af ABF.

Teksten kan fx indeholde:

· Beskrivelse af jeres fælles aktiviteter
· Hvilken rolle spiller andelshavernes engagement for foreningen? 
· Hvordan sikrer I, at alle har mulighed for at deltage?
· Hvorfor skal jeres forening vinde?
· Eller skriv, hvad du synes er vigtigt for at vinde titlen.

fokus  

Kreds Dag Dato Tidspunkt By

Sydsjælland Mandag 6. september 16:00-19:00 Vordingborg

Østjylland Mandag 13. september 19:00-22:00 Århus

Nordjylland Mandag 20. september 19:00-22:00 Aalborg

Fyn Tirsdag 21. september 19:00-21:30 Odense

Midtsjælland Onsdag 22. september 18:00-22:00 Ishøj

Nordsjælland Torsdag 23. september 18:00-21:00 Helsinge

Sydjylland Mandag 27. september 19:00-22:00 Røde Kro

Vestjylland Tirsdag 28. september 18:00-21:00 Sunds

Bornholm Torsdag 30. september 18:00-21:30 Aakirkeby

Vestsjælland Mandag 4. oktober 18:30-21:00 Holbæk

Hovedstaden  Torsdag 7. oktober 18.30-21.00 Dragør

= Inklusiv fællesspisning
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Kompetent rådgivning 
sparede penge og besvær

Da faldstammer og stistrengene skulle udskiftes i to ejendomme, sikrede god rådgivning, 
at projektet blev udført sikkert, korrekt og uden risiko for efterfølgende fejl

Simon Petersen, der er formand i bo-
ligforeningen IF Rosenborgen og AB 
Vigerslevvej, er en glad mand, for i den 
ene af hans to ejendomme er et større 
udskiftningsprojekt lige ved at være 
færdigt – et projekt, der kunne være 
gået rigtig galt, hvis han ikke havde 
fundet den helt rigtige rådgiver og en-
treprenør.

- For et par år siden begyndte vi at få 
henvendelser fra nogle af vores beboere 
om, at der var utætheder og ikke ret 
meget tryk på vandet. Det kunne jeg 
ikke forstå, for vi havde jo løbende fået 
udskiftet faldstammer og stistrenge, 
netop for at sikre at alt var i orden, for-
tæller Simon Petersen.

Han havde en mistanke om, at han 
måske ikke havde fået den optimale 
rådgivning af den blikkenslager, der 
havde udført de oprindelige udskift-
ninger, så han undersøgte markedet og 
valgte Installatøren & Entreprenøren IE 
og fik dem til at komme ud og kigge på 
hans ejendomme.

Noget af det første, der blev konsta-
teret, var, at nogle af de gamle og slidte 
galvaniserede rør godt nok var udskif-
tet, men at det var gjort forkert.

- Det viste sig, at rørene var blevet 
udskiftet med nye rustfri rør, og det, 
fortalte Martin Attermann fra Instal-
latøren & Entreprenøren IE mig, var 
en rigtig dårlig ide. Det viser sig, at 
når de gamle rør blev sat sammen med 
rustfri rør, så accelererede man faktisk 
nedbrydningsprocessen – rørene tærede 
langt hurtigere end ellers, siger Simon 
Petersen, der ønsker, at hans tidligere 
rådgiver og blikkenslager havde fortalt 
ham det.

Han husker, at Martin Attermann for-
talte ham, at fordi der var sat presserør 
ind, der ikke fungerer med det gamle, så 
ville de tære op mod 40-50% hurtigere.

- Det er naturligvis et godt salgstrick 
for en blikkenslager, hvis han gerne 
vil have, at kunden hurtigt skal bruge 
ham igen, men det er jo ikke noget, 
der holder i længden, pointerer Simon 
Petersen.

Sammen med Installatøren & Entre-
prenøren IE blev der lavet en køreplan, 
så de kunne komme i gang med de vig-
tigste opgaver med det samme. Men en 
opgave, hvor det er samtlige faldstam-

mer og stistrenge, der skulle gennemgås 
og potentielt set skiftes, er ikke noget, 
der klares på hverken uger eller måne-
der.

Opgaven i den mest kritiske ejendom 
har taget et par år og er lige blevet af-
sluttet, og Simon Petersen er glad for, at 
opgaven kunne klares i etaper.

- Hvis alt skulle skiftes på en gang, 
ville det have været en kæmpe udgift 
for ejendommen. Jeg er meget glad for, 
at vi kunne lave en køreplan, der strakte 
opgaven over et par år, forklarer Simon 
Petersen.

Han er rigtig glad for den rådgivning, 
han fik hos Installatøren & Entreprenø-
ren IE, for han mener selv, at hvis han 
ikke havde fået den gode rådgivning, så 
havde han risikeret at komme til at stå 
i den situation, at alle faldstammer og 
stistrenge skulle skiftes på en gang.

- Martin Attermann var rigtig god. Vi 
gik ind i lejlighederne for at se, hvordan 
rørene så ud, og på den måde kunne 
vi finde de kritiske steder først og få 
udbedret dem. Herefter lavede Martin 
en prioriteret rækkefølge og arbejdede 
ud fra den. Det gav rigtig meget ro i 
sjælen at have Martin og hans firma til 
at håndtere opgaven, siger Simon Pe-
tersen.

Simon Petersen slutter af med at råde 
andre til ikke bare at tage den første 
håndværker, man finder, når man slår 
op på nettet.

- Det er vigtigt at lave lidt research 
og finde en håndværker, der gør et or-

dentligt stykke arbejde. Jeg har været 
utrolig glad over at have en håndværker, 
der ikke alene kunne yde en god rådgiv-
ning, men som også var engageret i sit 
arbejde, og som leverede en god ydelse, 
fremhæver Simon Petersen.

n

Vi er eksperter i:

• Vvs-tekniske installa-
tioner

• Vedligeholdelse af eksi-
sterende installationer

• Udskiftning af fald-
stammer

• Badeværelsesrenovering 
• Serviceopgaver

Ring og få et godt tilbud

Kontakt: 
Martin Attermann
Tlf.: 60 14 64 64 
Mail: info@i-evvs.dk
www.i-evvs.dk

Simon Petersen, formand i boligforeningen IF Rosenborgen og AB Vigerslevvej.

ANNONCE



HVORDAN SPARER MAN ENERGI
- uden energirenovering? 

Der er i de fleste af landets andelsboligforeninger et 
kæmpe uudnyttet potentiale for at spare energi ved at 
optimere på bygningernes forbrug - både i varmeanlæg-
get og på andelshavernes individuelle privatforbrug. 

Et gennemtestet og effektivt energisystem

I knap 30 år har KeepFocus arbejdet med at udvikle løsninger 
til at minimere spild og reducere energiforbruget i kommuner, 
virksomheder, boligselskaber og hos beboere i boligforenin-
ger. 

KeepFocus’ platform er unik på den måde, at den kombinerer 
de funktioner, der er nødvendige for, på den ene side at ar-
bejde med energieffektiv bygningsdrift, og på den anden side 
have styr på beboernes energiforbrug, så de informeres og 
faktureres i henhold til lovgivningen.

Få styr på varmeanlægget

Med intelligent overvågning af bygningens samlede forbrugs-
data, får andelsboligforeningerne mulighed for at optimere 
udnyttelsen af fjernvarmen ved at sikre, at deres afkøling er 

tilstrækkelig. Samtidig er der mulighed for at definere alarmer, 
så man kan reagere hurtigt, hvis vandforbruget for eksempel 
løber løbsk på grund af en lækage, eller der sker en skade på 
varmeanlægget.

Når man får adgang til et program, hvor man kan nemt kan se, 
hvordan forbruget fordeler sig på de forskellige målere ― time 
for time, dag for dag, måned for måned og år for år ― bliver 
det en tilgængelig opgave at gennemskue, om der er rør, der 
er kalket til, om målere bør udskiftes, eller om afkølingen af 
returvarmen er tilstrækkelig.

Et personligt værktøj til beboerne

Når man som beboer kan se sit forbrug i en app, hvor det både 
fremgår, hvordan forbruget udvikler sig time for time, dag for 
dag, måned for måned og år for år, og hvor man kan sammen-
ligne sig med andre, er der en overbevisende tendens til, at 
det individuelle privatforbrug bliver mindre. Samtidig er det en 
nem løsning til at overholde reglerne om månedlig oplysning 
til beboerne om deres varmeforbrug, som træder i kraft d. 1. 
januar 2022. 

Tekst: Dorte Elizabeth Ankerstjerne   |   Foto: Shutterstock

Læs mere om KeepFocus’ løsninger på www.keepfocus.dk

Spar penge med en 
personlig beboerapp, 
der viser forbruget af     

el, vand og varme 
― på timebasis 

Overhold reglerne 
om månedsinforma-
tion til beboerne fra 

1.1.2022

Nysgerrig efter at se, hvordan appen virker? 
Scan QR-koden:
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TEKST ISAAC ABELLA APPELQUIST

SKAB SYNLIGHED MED 
EN FORENINGSHJEMMESIDE

ABF tilbyder nu en ny hjemmesideløsning, som er skræddersyet til andelsboligforeninger. 
Løsningen er udviklet i samarbejde med Twentyfour

Drømmer jeres andelsboligfor-
ening om at få egen hjemmeside, 
men er I i tvivl om, hvordan I gør? 
Så er ABF’s foreningshjemmesider 
den helt rigtige løsning for jer. 

For at få den bedste løsning, 
har ABF indgået et samarbejde 
med webbureauet Twentyfour. 
Med en foreningshjemmeside kan 
I fortælle omverdenen om jeres 
forening, I kan uploade de sene-
ste referater fra generalforsam-
linger, I kan oprette en venteliste, 
og andelshaverne kan booke fæl-
leshuset, vaskemaskiner eller 
lave events for andre andelshave-
re med tilmeldingssystem. 

– Med en løsning fra os får du 
sikkerheden og trygheden i både 
ABF’s og Twentyfours mange års 
erfaringer med andelsboligfor-
eninger og hjemmesider. Vi har 
kombineret vores kompetencer 
for at give jer det bedste resultat 
og en altid pålidelig løsning, for-
tæller Rasmus Aagaard, partner 
hos Twentyfour.

Sådan hjælper en hjemmeside 
jeres forening
Først og fremmest bliver jeres 
forening synlig for omverdenen. I 
vil med en hjemmeside derfor få 
lettere ved eksempelvis at sælge 
andele, men det bliver også mu-
ligt for andre foreninger at finde 
jeres forening, så I kan erfarings-
udveksle. Endelig er en hjemme-
side et vigtigt redskab til intern 

kommunikation i foreningen, 
som letter de administrative op-
gaver der fx ligger i at holde styr 
på bookinger af fællesfaciliteter 
eller udsende information til alle 
andelshavere.

ABF støtter jer hele vejen
Foreningshjemmesidesystemet er 
enkelt at bruge, og det kræver ikke, 
at du eller andre i foreningen har 
kendskab til kodning eller på an-
den måde er IT-ekspert. Kommer 
man i tvivl undervejs om, hvordan 
man gør, har ABF lavet både skrift-
lige manualer og videomanualer, 
der kan findes online, som kort og 
letforståeligt forklarer, hvordan de 
enkelte elementer fungerer. Dertil 
kommer, at ABF og Twentyfour 
efter behov afholder kurser i brug 
af systemet.

ABF yder derudover gratis 
support til medlemmer på telefon 
og e-mail, hvor du kan stille spe-
cifikke spørgsmål til jeres hjem-
meside og få hjælp til, hvordan du 
bruger systemet. I ABF ynder vi at 
sige, at hvis du kan bruge word, så 
kan du også uploade indhold på 
vores foreningshjemmesider. n

Kontakt os på 33 86 28 30 eller 
foreningshjemmeside@abf-rep.dk 
for spørgsmål og support.

Hjemmesiden koster 189 kr. pr. måned inkl. 
moms og betales direkte til Twentyfour.

Funktioner:
· Lukkede sider (så man kan lave sider kun 

for eksempelvis bestyrelsen, andelshave-
re, udvalg eller lign.)

· Booking og kalenderfunktion (fx til 
booking af fælleshus, vaskemaskiner, 
gæsteværelse aktivitetsoversigt el.lign.)

· Nyheds- og beskedsystem (hvorfra man 
nemt kan sende information til andelsha-
vere på email og sms)

· Gallerimodul (billeder), nyhedsmodul og 
aktivitetsmodul fra ABF.

Desuden kan man tilvælge:
· E-mailadresser med domænenavn (ube-

grænset antal): 20 kr. pr. måned.
· Eget domæne (opsætning og vedligehold): 

39 kr. pr. måned.

ABF’s forenings-
hjemmesider

Læs mere på:
WWW.ABF-REP.DK > MEDLEMSKAB > 
FORENINGSHJEMMESIDER

MEDLEMSRABAT GENNEM  
BOLIGA SELVSALG

medlemstilbud
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MEDLEMSRABAT GENNEM  
BOLIGA SELVSALG

Samarbejdsaftale mellem ABF og boligsalgsportalen Boliga Selvsalg 
sikrer ABF’s medlemmer 20% rabat på nyoprettede annoncer.

Selvom boligmarkedet er flyvende i 
de større byer, er der stadig landsdele, 
hvor ABF’s medlemmer er udfordrede, 
når de har besluttet sig for at rive telt-
pælene op og skal finde en køber.

Salg via ejendomsmægler, Face-
book-opdateringer og egen-annoncer i 
lokalavisen behøver dog ikke længere 
at være vejen frem, når ABF’s medlem-
mer skal sælge deres andelsboliger.  

I samarbejde med boligsalgsportalen 
Boliga Selvsalg tilbyder ABF løbende 
alle medlemmer 20% rabat på nyopret-
tede boligannoncer. Annoncerne bliver 
automatisk vist på Boliga.dk, Dan-
marks førende boligportal med over 
900.000 besøgende om måneden. 

Med Boliga Selvsalg og ABF får du 
også gratis eksponering i Selvsalgs 
Facebook-katalog, som ellers koster 
449 kroner/md. Kataloget vises direk-
te i feedet hos Facebook-brugere i det 
område, hvor andelsboligen ligger. 
Andelsboligen eksponeres sam-
men med lignende boliger i samme 
område, hvilket sikrer kataloget en 

større rækkevidde overfor potentielle 
købere.

Både ABF og Boliga Selvsalg tror så 
meget på samarbejdet, at medlemmer-
nes rabat stiger fra 20% til 60% efter 
seks måneder, hvis andelsboligen ikke 
er solgt.

Nemt salg med ABF
Det er nemt at komme i gang med at 
bruge dit medlemstilbud hos Boliga 
Selvsalg. 
Sådan gør du:
1) Klik på linket på abf-rep.dk > Med-

lemskab > Rabat på selvsalg.dk
2) Skriv dit postnummer
3) Vælg din forening på listen.

Du er nu oprettet som bruger på 
selvsalg.dk. Derefter er det blot at gå i 
gang med at udfylde informationer om 
din andelsbolig og tryk godkend, og 
din bolig vil blive vist på boliga.dk og 
selvsalg.dk.

Hyr en boligfotograf
Knivskarpe boligfotos kan være 
altafgørende for, om du lander en 
underskrift på din salgsaftale. Derfor 
tilbyder Boliga Selvsalg, at du kan 
hyre en professionel boligfotograf til 
at vise din bolig fra den lækreste og 
mest indbydende side. Her er nogle af 
de tilbud, som du kan købe:

Boligfoto BoLite: Med denne pakke 
får du 15 billeder i høj kvalitet og en 
plantegning. Der er gratis kørsel i hele 
landet. Pris 1.399 kr.

Boligfoto BoLite+: Med denne pakke 
får du 20 billeder i høj kvalitet og en 
plantegning. Der er gratis kørsel i hele 
landet. Pris 1.699 kr.

Boligfoto BoPremium: Med denne 
pakke får du 25 billeder i høj kvalitet, 
2 mastefoto (bruges især udendørs til 
at vise din bolig med fx have) og en 
plantegning. Der er gratis kørsel i hele 
landet. Pris 2.199 kr. n

ABF og Boliga Selvsalg tilbyder med-
lemmer 20% rabat på oprettelse af 
annoncer, som bliver vist på Boliga.dk 
og på selvsalg.dk. 

Boliga Selvsalg koster normalt 699 
kr. pr. måned i abonnement, men 
ABF-medlemmer betaler kun 559. kr. 
pr. måned. Efter seks måneder stiger 
rabatten til 60%. Gratis eksponering i 
Selvsalgs Facebook-katalog.

ABF-rabat hos 
selvsalg.dk

Læs mere på:
WWW.SELVSALG.DK

Download folder og plakat 
til omdeling i foreningen
ABF-REP.DK > MEDLEMSKAB > 
RABAT PÅ SELVSALG.DK

TEKST LISE CLEMMENSEN

medlemstilbud



Måske brænder du for at lave mad. 
Måske er du en tålmodig nabo.  
I kommer begge to til at kunne lide 
vores døre. 

Vi fremstillede vores allerførste dør, 
så den kunne modstå brand. Det 
var 1942. Siden har hver eneste dør, 
vi har udviklet, haft et vigtigt formål. 
At stoppe tyve, støj, brand, giftige 

gasser, træk og mados. At sørge for,  
at du kan bo trygt, sikkert og godt. 

Vores virksomhed har også et tydeligt 
formål. At hjælpe dig med det, du har 
brug for for at få den rette hoveddør til 
din lejlighed. Og at gøre det så enkelt 
som muligt at skifte den du har. 

Læs mere på daloc.dk/trygthjem
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Mange foreninger ønsker at etablere ladestandere til el- og hybridbiler, men er i tvivl om alle de 
praktiske beslutninger fra placering til paragraffer. I temaet deler ABF’s medlemsrådgivning og 
Elbilforeningen ud af deres viden om ladestandere – set med de juridiske og økonomiske briller, og du 
får tips og gode råd til valg af stander og placering. Vi besøger også A/B Nymarksvej i Mårslet og A/B 
Sundglimt i Horsens, som har etableret ladestandere i foreningen.

ELBIL I FORENINGEN

Ønsker en andelsboligforening at etablere ladestandere til elbiler? Så er der mange spørgsmål, 
der melder sig – fx om hvem, der skal betale, og hvilken udbyder man bør vælge. Det får både ABF’s 
medlemsrådgivning og Elbilforeningen mange henvendelser om.

Få laderen i stand

Flere og flere andelsboligforeninger 
går med overvejelser om at etablere 
ladestandere til elbiler på foreningens 
område – fx på en fælles parkerings-
plads. Det oplever Anne Kristensen, 
der er juridisk chef i ABF og rådgiver 
andelsboligforeningerne om regler og 
lovgivning:

– Især indenfor det sidste halvan-
det års tid er vi begyndt at få mange 
henvendelser fra andelsboligforenin-
ger om ladestandere. Spørgsmålene 
går oftest på, hvordan foreningen kan 
gribe det an: Om det er bestyrelsen 
eller generalforsamlingen, der skal 
beslutte opsætningen af standere. Om 
det er noget, som foreningen skal gøre 
i fællesskab, eller om det er noget, den 
enkelte andelshaver selv må stå for, 
hvis de har en parkeringsplads på eget 
brugsretsområde, forklarer hun.

Er der tale om fælles ladestandere 
på foreningens fællesarealer – altså på 
en fælles parkeringsplads – er det for-

eningens generalforsamling, der skal 
træffe beslutningen, fastslår Anne 
Kristensen. Og her handler det ofte 
om kapaciteten i foreningens eksiste-
rende elinstallation.

– Ladekapacitet kan vi ikke rådgi-
ve om – det overlader vi til folk med 
mere forstand på den tekniske side af 
det. Men en forening skal selvfølgelig 
vurdere behovet og i øvrigt finde ud 
af, hvordan andelshaverne bedst kan 
deles om de ladestandere, man sætter 
op, siger hun.

En forbedring med afskrivning
Et andet relevant spørgsmål, som 
ABF ofte får, handler om, hvorvidt de 
enkelte andelshavere må sætte private 
ladestandere op – fx i forbindelse med 
en privat parkeringsplads.

– Her skal man som udgangspunkt 
se på foreningens vedtægter i forhold 
til forandringer og forbedringer. Her 
står der ikke noget direkte om lade-

standere, men i paragraf 10 i ABF’s 
standardvedtægter fremgår reglerne 
for forandringer – herunder om, at 
andelshavere ikke har ret til at lave 
udvendige forandringer, men skal 
spørge foreningen, forklarer den juri-
diske chef.

Hos ABF vurderer man, at en 
ladestander kan betragtes som en for-
bedring for den andelshaver, der har 
bekostet den.

– Dermed er det en forbedring, som 
man med afskrivning kan lægge oven i 
sin andelsværdi, ligesom fælles lade-
standere etableret af foreningen kan 
hæve selve ejendommens værdi, da 
værdien kan lægges til ejendommens 
værdi iht andelsboligforeningslovens § 
5, stk. 4, siger Anne Kristensen.

Anbefaler fælles ladestandere
Mere tekniske spørgsmål angående 
valg af leverandører og ladekapacitet 
kan ABF’s juridiske afdeling ikke sva-

tema  
TEKST MIKKEL BÆKGAARD
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re på. Her henviser man blandt andet 
til Elbilforeningen, der har holdt flere 
oplæg om etablering af ladestandere 
for andelsforeninger, og som gerne 
giver uvildig rådgivning til deres 
medlemmer.

– Vi gør alt, hvad vi kan, for at være 
uvildige. Vi siger ikke, hvad man 
skal gøre, men hjælper med at træffe 
beslutninger på et oplyst grundlag. 
Vi hjælper med at få et overblik og 
snakker gerne om muligheden for 
fælles løsninger i en andelsforening. 
For måske virker det umiddelbart 
kompliceret med en fælles løsning, 
som nogle andelshavere måske finder 
grim, for dyr eller ikke relevant for 
dem. Vi viser fordele og ulemper ved 
forskellige modeller, forklarer Mads 
Aarup, der er civilingeniør, bestyrel-
sesmedlem hos Elbilforeningen og 
selv har holdt oplæg om ladestandere 
for andelsboligforeninger.

Selvom Elbilforeningen er uvildig 
og lader beslutningerne være op til den 
enkelte andelsforening, vil man herfra 
gerne slå et slag for, at foreningerne 
etablerer fælles ladestandere.

– Hos Elbilforeningen mener vi, at 
det er bedst at etablere en række fælles 
ladestandere i andelsboligforeningen 
– fremfor at overlade det til de enkelte 
andelshavere. Det er jo i foreningens 
fælles interesse – også selvom nogle 
af andelshavere måske ikke selv har 
brug for en ladestander nu og her. 
Man betaler også til legepladsen, 
selvom ungerne er flyttet hjemmefra. 
På samme måde mener vi, at ladestan-

dere er et fælles anliggende for hele 
foreningen – især i en tid, hvor en 
tredjedel af alle solgte nye biler har et 
ladestik, siger Mads Aarup.

Overvej betalingsmodel
Valg af leverandør og betalingsmo-
del er et centralt spørgsmål, når det 
kommer til ladestandere – og også her 
hjælper Elbilforeningen gerne med at 
få overblikket. For der er mange mo-
deller for, hvordan det kan fungere.

– Markedet for ladestandere og 
opladning i Danmark er domineret af 
to store spillere, nemlig Clever og Eon. 
De markedsfører hårdt deres flatra-
te-abonnement, hvor man kan lade frit 
over hele landet for en fast pris. Det 
er let at forstå og kan være en god ting 
for den enkelte elbilejer. Men vælger 
man en sådan model, er man også hur-
tigt bundet til dem, og hvad gør man 
så, hvis fx ens andelsboligforening 
senere vil vælge en anden leverandør 
eller model?, spørger Mads Aarup.

Han fremhæver, at en andelsbolig-
forening nøje skal overveje, om den 
selv vil købe og installere ladestande-
re eller få et firma som fx Clever eller 
Eon til at stå for det. Rent admini-
strativt er det nemt for en forening at 
betale sig fra det hos et eksternt firma, 
men der kan være penge at spare ved 
selv at stå for det – og en del mere 
administration.

Vil gå efter billig opladning
– Langt det meste opladning kommer 
jo til at foregå derhjemme, hvor man 

bor, og her kan det være en fordel, at 
man får den billigst mulige pris. Så 
betyder det ikke så meget, at man skal 
betale lidt, når man besøger Moster 
Oda og måske skal lade lidt op andre 
steder. Og man sætter i øvrigt syste-
met sådan op, at den enkelte elbilejer 
i foreningen får en ladebrik, så den 
enkelte andelshaver kun betaler for sit 
eget forbrug, forklarer Mads Aarup.

Selv er han ikke i tvivl om, hvad 
han ville gøre:

– Boede jeg selv i en boligforening, 
så ville jeg gå benhårdt efter at få 
billig opladning og betale for det kon-
krete forbrug. Det er nemlig ret billigt 
at køre i elbil. Samtidig er det den 
mest fleksible måde. Bagefter kan man 
så tage en diskussion om, hvorvidt 
gæster og folk udefra skal kunne lade 
på ens standere – og om man fx skal 
etablere et elbillaug i foreningen, der 
afholder fællesudgifterne for ladestan-
derne. n

 tema
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• Vælg elbiler i stedet for hybridbiler. Elbiler skal lades op 
meget sjældnere end hybridbiler – måske en gang om ugen - 
modsat hybridbiler, der skal lade dagligt. Det gør det meget 
lettere at deles om ladestandere.

• Er det muligt, så monter ladere på husmure i stedet for at 
opsætte fristående standere. Det er billigere.

• Overvej selv at stå for administrationen i foreningen. Det 
giver større fleksibilitet. Det kræver dog, at foreningen er 
momsregistreret, hvis elafgifter skal refunderes.

• Hold øje med tilskudsmuligheder. De skifter dog hele tiden 
og kan være svære at få overblikket over.

• Overvej om et flatrate-abonnement med fast pris for at lade 
kan betale sig. Måske kan det bedre betale sig at betale for 
de forbrugte kilowatttimer i stedet.

Skal det kun være de andelshavere, der rent faktisk har elbil, 
der skal betale for ladestandere? Så kan foreningen overveje 
at etablere et såkaldt ladelaug, som elbilejerne i foreningen 
betaler for at melde sig ind i.

“Jeg kender fx en ejerforening, hvor selve foreningen har 
investeret i et fælles ladesystem. De penge får foreningen så 
ind igen ved, at man betaler for at melde sig ind i elbillauget og 
dermed får lov til at lade. Der er så fx tyve pladser i lauget, og 
overskuddet går så til at investere i udbygning og forbedring 
af ladeinfrastruktukturen,” forklarer Mads Aarup fra Elbilfor-
eningen.

Det er primært andelsboligforeninger med egne parkerings-
pladser, der kan sætte egne ladestandere op. For andels-
boligforeninger i de større byer foregår parkering oftest på 
offentlige parkeringspladser, og her er det udbyderne af lade-
standere, som ansøger den konkrete kommune om at sætte en 
ladestander op. Føler man i andelsboligforening behov for at få 
flere ladestandere sat op, kan man kontakte et af de firmaer, 
der udbyder ladestandere. Se blandt andet en liste over disse 
på www.kk.dk/ladestandere. 

Der er også fart på opsætningen af ladestandere i de store 
byer. Således har den største spiller på markedet, Clever, meldt 
ud, at de i løbet af 2021 opsætter yderligere 700 offentligt 
tilgængelige ladestandere i Region Hovedstaden. Samtidig har 
firmaet meldt ud, at de vil have opsat 10.000 ladestandere i 
hele landet i 2025, herunder 6000 i Hovedstaden. 

En politisk aftale sikrer 50 millioner kr. til en tilskudspulje 
til etablering af ladestandere i fx andelsboligforeninger. 
ABF informerer nærmere, når betingelser for at søge bliver 
offentliggjort i løbet af efteråret. 

Gode råd fra Elbilforeningen

Overvej et ladelaug

Ladestandere på offentlige 
områder

tema  

Plan1 Cobblestone Architects

Gammel Køge Landevej 57, 3. sal
2500 Valby
Telefon: 70 22 77 15

www.plan1.dk
kontakt@plan1.dk

Digitale drifts- og vedigeholdelsesplaner 

Facaderenovering

Tagudskiftning

Vinduesudskiftning

Altaner

Trapperenovering

Byfornyelse

Tagterasser

Tagboliger

Gårdprojekter

SPECIALISERET  RÅDGIVNING 
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Vi rådgiver og hjælper andelsforeninger
med drift og vedligehold, renovering og

forbedringer.
Planlægning, langsigtet budgettering og

sikker gennemførelse af projekter.
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for at se om vi kan hjælpe jeres forening.
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t: 3538 1165   m: ll@larsens-tegnestue.dk
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Når Lisbet Albertsen og 
hendes mand skal have op-
ladet deres elbil, foregår det 
oftest på parkeringspladsen 

i deres andelsboligforening i Mårslet 
uden for Aarhus. Her har andelsbo-
ligforeningen nemlig etableret en lade-
stander til elbiler med to udtag samt 
parkeringsregler, der sikrer, at elbiler 
i foreningen kan blive ladet op og ikke 
blokerer den samme parkeringsplads 
hele tiden – også selvom der ved ved-
tagelsen endnu ikke holdt én eneste 
elbil på parkeringspladsen.

– Vi har længe talt om, at vi gerne 
ville have en elbil, og om det var 

muligt at få opsat en ladestander i 
foreningen. Derfor startede vi for ca. 
to år siden med at lodde stemningen 
ved møder i andelsboligforeningen. 
Dengang var det dog lidt for tidligt, 
oplevede vi. Der var ikke den store op-
bakning dengang. Så prøvede vi igen 
for et års tid siden, og her var stemnin-
gen mere positiv. Derfor begyndte vi 
at afsøge markedet og mulighederne, 
og det endte med et forslag, som vi tog 
med til generalforsamlingen, forklarer 
Lisbet Albertsen, der er andelshaver i 
A/B Nymarksvej, en forening med 49 
andele fordelt på flere klynger af lav, 
tæt bebyggelse.

Flere elbiler på vej
Forslaget, som Lisbet Albertsen tog 
med til generalforsamlingen var 
meget konkret. Det indeholdt priser og 
forslag til etablering af ladestandere 
og valg af udbyder og var baseret på 
indsamlingen af en række tilbud.

Og forslaget blev vedtaget, også 
selvom der var enkelte kritiske røster:

– Nogle fremhævede, at der jo end-
nu ikke var nogle elbiler i foreningen, 
så hvorfor have ladestandere? Men jeg 
mener, at man skal se den anden vej 
rundt – at mange først, som vi gjorde 
det, anskaffer en elbil, når man kan 
få den ladet op. Vi købte vores elbil 

A/B Nymarksvej i Mårslet har etableret en fælles ladestander med to udtag 
og har samtidig vedtaget regler for parkering ved ladestanderne.

Det handler om at 
være på forkant

A/B Nymarksvej har fået etableret en ladestander til elbiler med to udtag. Hver elbilejer i foreningen får sin egen chip, som de registrerer deres 
opladning med. 

 tema
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umiddelbart efter, at ladestanderen 
var kommet op – og vi ved, at der er 
flere elbiler på vej i foreningen, siger 
Lisbet Albertsen.

Hos A/B Nymarksvej gik beslutnin-
gen på at etablere en fælles ladestan-
der ved fælleshuset, som blev finan-
sieret af foreningen. Dermed valgte 
foreningen at bruge ca. 25.000 kroner 
på ladestandere, gravearbejde, etable-
ring og installation.

– Vi var også omkring en individuel 
model, hvor vi selv kunne få lov til at 
etablere vores egen ladestander. Men 
da vi ikke har nogen private parke-
ringspladser valgte vi i stedet en fæl-
les løsning. Vi har hvert år et budget 
til nyetableringer – og det var så et af 
årets tiltag, forklarer Lisbet Albertsen.

Vil helst ikke være bundet
Indtil videre har andelsboligforenin-
gen indgået aftale med en privat ud-
byder og en model, hvor leverandøren 
leverer strøm til elbilerne – hvor det 
står den enkelte elbilejer frit for, om 
de vælger en fastprisaftale, eller om de 
betaler for det konkrete forbrug. 

I praksis betyder det, at hver elbil-
ejer har en ladebrik, hvor det så bliver 
registreret, hvor meget strøm man 
bruger. Og prisen for den strøm bliver 

så refunderet til andelsboligforenin-
gen fra firmaet bag ladestanderen via 
kassereren.

– På nuværende tidspunkt bety-
der det, at vi som elbilejer er nødt til 
at være abonnent hos den bestemte 
udbyder. Her afhænger prisen så af, 
hvilket abonnement, vi vælger. Det 
skal vi så finde ud af på sigt, om det 
er sådan, det fortsat skal være – det 
har vi ikke endeligt besluttet. Vi vil jo 
helst ikke være bundet til en bestemt 
udbyder, siger Lisbet Albertsen, der 
samtidig fremhæver foreningens nye 
parkeringsregler.

For selvom trængslen af elbiler 
endnu ikke er et problem omkring 
ladestanderen, har man hos A/B 
Nymarksvej allerede valgt at opdatere 
foreningens parkeringsregler, der både 
er blevet rundsendt på mail og afleve-
ret i samtlige postkasser. Dermed har 
foreningen også her været proaktive 
for at sikre sig mod eventuelle udfor-
dringer i fremtiden.

– Vi vil gerne sikre os, at en bestemt 
elbil ikke optager pladsen hele tiden – 
og at andre biler også kan parkere der, 
når det ikke er nødvendigt at lade en 
elbil op, siger Lisbet Albertsen. n

Med den nye ladestander kan Lisbet Albertsen let oplade sin elbil. Det var den første elbil i for-
eningen, men endnu en er kommet til, og flere er på vej.

• De to parkeringspladser ved 
elbil-ladestanderen ved fæl-
leshuset er som udgangspunkt 
forbeholdt elbiler eller plug-in 
hybridbiler under opladning, dog 
skal bilerne flyttes til en anden 
parkeringsplads efter endt op-
ladning. Elbil-ejerne opfordres 
til så vidt muligt at nøjes med 
80 % opladning.

• Parkering med opladning kan 
maksimalt vare 4 timer i tids-
rummet kl. 8-21. Hvis elbilen 
eller plug-in hybridbilen parke-
res til opladning efter kl. 17, vil 
det således være muligt at blive 
holdende indtil næste morgen 
kl. 8.

• En eller flere af parkeringsplad-
serne ved ladestanderen kan 
benyttes af andre biler, såfremt 
der ikke er biler til opladning, 
dog således at alle biler skal 
forsynes med telefonnummer i 
forruden, så ejeren kan kontak-
tes når/hvis der opstår mangel 
på ladepladser.

• Biler under opladning skal lige-
ledes være forsynet med tele-
fonnummer i forruden, så ejeren 
kan kontaktes, hvis reglerne nr. 
1-2 ikke skulle være overholdt.

• Hvis der efter kl. 21 (søndage 
dog kl. 22.30) er ledige parke-
ringspladser ved ladestanderne, 
kan andre biler parkeres indtil 
kl. 8 den følgende morgen.

• Inviterede gæster til foreningen 
kan efter de samme regler som 
ovenstående oplade en elbil 
eller plug-in hybridbil.

• Andelshaverne opfordres i 
øvrigt til at henvise gæster i bil 
til at parkere på parkeringsarea-
let parallelt med gård 6-8 (med 
skråparkering).

Parkeringsregler 
i A/B Nymarksvej

TEKST MIKKEL BÆKGAARD       FOTO KIRSTEN ADLER 
tema  
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TEKST MIKKEL BÆKGAARD       FOTO KIRSTEN ADLER 

Ladestandere skal gøre 
foreningen attraktiv

Hos A/B Sundglimt i Horsens valgte man at få lagt kabler ud til ladestandere, 
selvom der endnu ikke var en eneste elbil i foreningen. Hermed håber bestyrelsen 

på at kunne tiltrække nye, yngre andelshavere til foreningen.

Svend Iversen oplever indtil videre, at opladning på ladestanderen hos A/B Sundglimt i Horsens fungerer upåklageligt.

 tema
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Hvordan sikrer man sig, 
at ens andelsboligforening 
er attraktiv for nye andel-
shavere? Måske ved at få 

ladestandere til elbiler, så fremtidens 
bilejere kan se sig selv som andelsha-
vere i netop denne forening?

Sådan har tankegangen været hos 
A/B Sundglimt i Horsens, der beslut-
tede at få lagt kabler ud til eventuelle 
ladestandere, og som siden har etable-
ret den første stander.

– Vi forsøger at være lidt på forkant 
med tingene. Vi er i konkurrence med 
andre boligforeninger og andelsbo-
ligforeninger om at kunne tiltrække 
mulige købere. Vi prøver at være så 
langt fremme i skoene, og derfor ville 
vi gerne kunne tilbyde ladestandere, da 
muligheden var der. Jeg tror ikke, at der 
er andre foreninger i byen, der tilbyder 
det til beboerne, siger Svend Iversen, 
som er formand for A/B Sundglimt.

Der skulle alligevel graves op
Ifølge Svend Iversen besluttede man 
sig for at få lagt kabler ud, da der alli-
gevel skulle graves ud til fjernvarme 
– også selvom der på dette tidspunkt 
ikke holdt en eneste elbil på andelsbo-
ligforeningens parkeringsplads.

– Det har ligget i kortene de sidste 
2-3 år, at det var den vej, tingene gik. 
Vi har diskuteret det løseligt i bestyrel-
sen. Men da vi så for to år siden fik at 
vide, at vi skulle have lagt fjernvarme 
ind – og opgravningen ville komme tæt 
på de steder, hvor det ville være rele-
vant med ladestandere – så valgte vi at 
få lagt kabler ned. Nu var der jo gravet 
op alligevel, forklarer han.

Her valgte man i første omgang at 
lægge kablerne ned, men kort tid efter 
stod den første hybridbil på parke-
ringspladsen, og så satte man den 
første stander op.

En jungle at finde rundt i
På den praktiske side var det svært at 
vælge den rigtige leverandør af lade-

standere og ladeløsninger, forklarer 
formanden. 

– Det var mildt sagt en jungle at 
finde rundt i. Der er mange ting, man 
skal tage hensyn til, og vi ville ikke 
have en løsning med faste priser og 
abonnementsordninger. For her er 
prisen beregnet ud fra, at man kører 
måske 18.000 km om året, og det gør 
de færreste i vores forening på grund 
af den høje gennemsnitsalder. Det 
ville blive en underskudsforretning, 
vurderede vi. Vi fandt heldigvis en 
udbyder, Sperto, der satte en lade-
stander op, som vi købte – og som 
tager sig af alt det administrative. 
Det ville vi have, for vi har ikke det 
administrative setup til det internt i 
foreningen. Her betaler vi så for hver 
kWh, som vi bruger, og så er admini-
strationen inkluderet i den pris – det 
giver god mening i en forening, hvor 
forbruget endnu er meget lavt.

Selve etableringen af ladestander 
og kabler har kostet A/B Sundglimt 
ca. 30.000 kroner. Her har man 
sparet meget, fordi der allerede var 
gravet op til fjernvarme, slår Svend 
Iversen fast. 

Når en andelshaver anskaffer en 
elbil koster det andelshaveren 3000 
kroner i engangsbeløb at blive koblet 
på til ladestanderne i foreningen. 
Desuden betaler andelshaveren pt. 
ca. 2,5 krone pr. kWh, som vedkom-
mende lader op med. Her får andels-
foreningen refunderet en del af den 
pris fra leverandøren, der tager sig af 
det administrative – og hvor prisen 
for administrationen er inkluderet i 
prisen pr. kWh. n

Med et personligt chipkort registrerer ladestanderen, hvem der bruger strømmen til at lade op 
med. Leverandøren Sperto sørger for, at den enkelte elbilsejer betaler for sit forbrug.

tema  



Indberetning af 
salgspriser   
Pris: 175 kr. 

Underviser: ABF’s direktør, Jan Hansen/ 
Rådgiver fra ABF

Sted: Dato Tid: 
Aarhus 07.09.21 17.00-18.30
Skive 20.09.21 14.30-16.00
København 20.09.21 17.00-18.30
Vordingborg 21.09.21 15.30-17.00
Aalborg 29.09.21 17.00-18.30
Rødekro 04.10.21 14.30-16.00
Middelfart 04.10.21 17.00-18.30
Hillerød 05.10.21 17.00-18.30
Sorø 11.10.21 15.30-17.00

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

SALG

God ledelse i en 
andelsboligforening    
Pris: Gratis

Foredrag: Arbejdernes Landsbank og ABF

Sted: Dato Tid: 
København 15.09.21 16.45-19.30

LEDELSE/PARTNERSKABSMØDE

Udvidet overdragelse/
dødsboer   
Pris: 220 kr. 

Underviser: Jurist fra ABF

Sted: Dato Tid: 
Herning 27.10.21 17.00-20.00

SALG/LEDELSE

Forbedringer og 
løsøre   
Pris: 220 kr. 

Underviser: Ole Dreyer

Sted: Dato Tid: 
Vejle 15.11.21 17.00-20.00

SALG

Dialogmøde   
Pris: Gratis 

Underviser: Kredsrepræsentant

Sted: Dato Tid: 
Struer 15.09.21 19.00-21.00

LEDELSE

Bestyrelsesarbejde   
Pris: 220 kr.

Underviser: Jurist fra ABF

Sted: Dato Tid: 
Aalborg 03.11.21 16.00-19.00

LEDELSE

Overdragelse   
Pris: 220 kr. 

Underviser: Jurist fra ABF

Sted: Dato Tid: 
Hillerød 01.11.21 17.00-20.00

SALG

Det gode byggeprojekt   
Pris: 135 kr. 

Underviser: Jurist fra ABF

Sted: Dato Tid: 
Online 28.09.21 16.00-18.00

BYGGERI (WEBINAR)

Vedligeholdelse   
Pris: Gratis

Underviser: Jurist fra ABF

Sted: Dato Tid: 
Online 21.09.21 15.00-15.30

BYGGERI (WEBINAR)

Andelsværdiberegningen   
Pris: Gratis

Underviser: Jurist og økonomisk rådgiver 
fra ABF

Sted: Dato Tid: 
Online 13.10.21 15.00-15.45

SALG (WEBINAR)

Ny i bestyrelsen   
Pris: Gratis 

Underviser: Jurist fra ABF

Sted: Dato Tid: 
Online 06.09.21 17.00-18.00

LEDELSE (WEBINAR)

Bestyrelse og 
administrator   
Pris: 135 kr. 

Underviser: Jurist fra ABF

Sted: Dato Tid: 
Online 28.10.21 16.00-17.30

LEDELSE (WEBINAR)

Bestyrelsesansvar   
Pris: 220 kr. 

Underviser: Advokat Nicholas Wantzin/ 
Advokat Flemming Dahl

Sted: Dato Tid: 
Aarhus 18.11.21 17-00-20.00

LEDELSE
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NYHED

Bestyrelsesarbejde/
Indberetning af 
salgspriser    
Pris: 220 kr. 

Underviser: Rådgiver fra ABF

Sted: Dato Tid: 
Rønne 11.10.21 13.00-16.00

LEDELSE/SALG

NYHED



Vi skaber plads 
til livet!

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 

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.
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Bor du i Københavns kommune og er plaget af støjgener, er der 
mulighed for at søge om tilskud til udskiftning eller støjdæmp-
ning af vinduer i jeres fælles ejendom.

Kriterier for at komme i betragtning er:
• Ejendommen skal være stærkt støjbelastet med mere end 

68dB af vejstøj
• De nuværende vinduer er nedslidte, mindst 25 år gamle og 

dårligt isoleret mod støj
• Puljen er forbeholdt etageejendomme og søges af ejendom-

mens forening eller dennes private byggerådgiver.

På Københavns kommunes hjemmeside finder du et kort, hvor 
du kan se, om jeres ejendom er kategoriseret som stærkt støjbela-
stet. Her finder du også information om, hvor meget I kan søge. 

Næste ansøgningsfrist er den 4. oktober 2021.

Alle ikke-medlemsforeninger modtager ét eksemplar af 
medlemsbladet for at sikre, at hele andelsboligsektoren 
er up-to-date i forhold til nyeste lovgivning.

Bor du i en ikke-medlemsforening, og ønsker jeres 
forening at blive medlem, kan I melde jer ind via ABF’s 
hjemmeside. 

Prisen er 210 kr. pr. andel pr. år. Den 1. oktober 2021 
stiger prisen til 216 kr. pr. andel, og der er rabat ved 
større foreninger.Læs mere på:

BYFORNYELSESPORTALEN.KK.DK > ANSØGNING 

På ABF’s hjemmeside har vi samlet den vigtigste 
viden om forældrefinansiering af andelsbolig. Her er 
også et eksempel på et gældsbrev, som forældre kan 
downloade og udfylde, hvis de ønsker at låne penge 
til deres barn til køb af andelsbolig. (kræver login) 

ABF’s standardvedtægter - og langt de fleste for-
eningers vedtægter - åbner ikke op for forældrekøb. 
Set fra foreningens side er det ikke en fordel at tillade 
forældrekøb. Erfaringer viser, at andelshavere, som 
ikke bor i foreningen, ikke har den store interesse i at 
deltage aktivt i disse opgaver. Det gælder også delta-
gelse i generalforsamlinger, hvilket kan blive et pro-
blem i de situationer, hvor der kræves et vist fremmø-
de, for at en generalforsamling er beslutningsdygtig.

I løbet af oktober måned sender ABF’s sekretari-
at kontingentopkrævning og forsikringsopkræv-
ninger til medlemsforeninger. 

Når I modtager opkrævningen, må I gerne tjekke 
om antal andele på opkrævningen også svarer 
til det faktiske antal. Den 1. oktober 2021 stiger 
kontingentet fra 210 kr. til 216 kr. pr. andel. 

Studiestart

Støjpulje i 
København

Kontingent og 
forsikringer

Indmeldelse i ABF

ABF anbefaler, at foreninger har en foreningsmail, som alle 
bestyrelsesmedlemmer har adgang til. Hvis foreningens 
adresse har været knyttet op på et tidligere medlem af besty-
relsen, så husk at informere offentlige myndigheder, såsom 
kommunen og CVR-registret. 

Det gælder dog ikke de foreninger, som har fast adresse hos 
fx administrator eller i deres bestyrelseslokale/-kontor. Husk 
også at give ABF besked om formandsændringer og eventuel 
ny mail og postadresse.

I kan skrive til os på abf@abf-rep.dk, ringe på 33 86 28 30 
eller taste selv på abf-rep.dk > Log in

Husk at give besked

Læs mere på:
ABF-REP.DK > LOV OG-FAKTA > FORÆLDREFINANSIERING

Læs mere på:
ABF-REP.DK > MEDLEMSKAB
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KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

Find din OK Ekspert på www.okkr.dk eller ring til 30 12 13 14

Nye låger efter mål
   - monteret på 1 dag

Forny dit køkken ved at udskifte til DANSK-
producerede låger, skuffer, bordplader mv.  

Alt efter mål – passer til ALLE køkkener

Før

Ring og bestil 

tid til et GRATIS 

hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde - Din garanti for tryghed og kvalitet!

annoncer  

Vesterbrogade  124B , 1620 Kbh V 
post@fr iborg - l a s sen .dk
www. f r iborg - l a s sen .dk

•  Tag og tagterrasser

•  Facader 

•  Vinduer 

•  Altaner

•  Badeværelser

•  Trappeopgange

•  Gårdanlæg

•  Tilstandsrapporter 

•  Vurderinger af  
   andelsboliger

TRÆNGER JERES ANDELSBOLIGFORENING 
TIL ET LØFT?

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

Ring for et 
uforpligtende 
tilbud: 
33 25 44 00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALVORLIGT FUGTPROBLEM 
KLARET HELT UDEN HOKUS-POKUS

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

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

ANNONCE

FØR

EFTER
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krydsord  

VINDERNE FRA SIDSTE NUMMER:

Annie Hvarre, 7120 Vejle Ø
Jørgen Gadegaard, 9200 Aalborg SV
Anita Bundgaard, 2100 København Ø
LØSNINGSORD I MAJ-NUMMERET VAR ”BEVÆGELSE”. 
INDSEND DETTE NUMMERS LØSNINGSORD SENEST 1. OKTOBER 2021  
OG VÆR MED I KONKURRENCEN OM LÆKKER CHOKOLADE.

LØSNING:

NAVN:

ADRESSE:             

POSTNR. OG BY:

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

DØGNVAGT

Kloakarbejde 
Som autoriseret kloakmester udfører 
vi alt indenfor kloakarbejde:
- Udskiftning af brønde
- Reparation af kloakledninger
- Omfangsdræn
- Regnvandssikring / Højvandslukker

Spørg os om kloak  
og klimaløsninger

Kranbil
Vi hjælper med levering af jord og 
grus, bortkørsel af jord, bygge- og 
haveaffald.

Rottesikring 
Med millioner af rotter i byen, sikrer 
vi jeres kloaksystem med rottespær-
rer, så rotterne ikke kan trænge ind 
i boligerne. Vi er autoriseret rotte-
spærremontør.

Døgnvagt 
Vi står klar til at rykke ud på alle akut-
te opgaver 24/7 – 365 om året. Ring 
på vores akut-nummer 32 15 29 29, 
så er vi på vej.

Serviceaftaler 
Undgå uforudsete problemer. Med en 
serviceaftale vedligeholder vi jeres 
kloaksystem. Vi kommer fast efter 
aftale. En serviceaftale kan dække:
- Sugning samt spuling af sandfangs-
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haveaffald.

Rottesikring 
Med millioner af rotter i byen, sikrer 
vi jeres kloaksystem med rottespær-
rer, så rotterne ikke kan trænge ind 
i boligerne. Vi er autoriseret rotte-
spærremontør.

Døgnvagt 
Vi står klar til at rykke ud på alle akut-
te opgaver 24/7 – 365 om året. Ring 
på vores akut-nummer 32 15 29 29, 
så er vi på vej.

Serviceaftaler 
Undgå uforudsete problemer. Med en 
serviceaftale vedligeholder vi jeres 
kloaksystem. Vi kommer fast efter 
aftale. En serviceaftale kan dække:
- Sugning samt spuling af sandfangs-

brønde, vejbrønde og pumpebrønde
- Rensning af faldstammer
- Service af højvandslukker og rotte-

spærrer

Kloakservice 
Vi udfører alt indenfor kloakservice og 
slamsugning:
- Rensning af stoppet afløb
- Rensning af faldstammer
- Sugning samt spuling af brønde
- Sugning af brønde i P-kældre
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Læs mere på:
ABF-REP.DK > LOV & FAKTA > NØGLEOPLYSNINGER

Læs mere på:
KK.DK/ALTAN

Læs mere på:
ABF-REP.DK > LOV & FAKTA > BYGNINGSPULJEN

På baggrund af et EU-direktiv og et bredt politisk ønske 
om at kunne følge udviklingen af priser på andelsboli-
ger, bliver det papirbaserede nøgleoplysningsskema om 
andelsboligen til salg nu digitaliseret.

Fra 1. juli skal andelsboligforeninger derfor indberette 
salgspriser for hver enkelt boligsalg via ”Nøgleoplysnings-
skema for andelsboligsalg” på www.andelsboliginfo.dk.

Indberetningen skal ske senest 30 dage efter udløb af 
det kvartal, hvor andelsboligen er solgt. 

ABF udbyder kurser i de nye regler, se mere side 18.

Den 1. juli 2021 trådte nye altanretningslinjer i kraft.
For bygninger med høj bevaringsværdi, i SAVE-kategori 
1 og 2, anbefaler Københavns Kommune fremadrettet, 
at der ikke etableres altaner på gadefacaden.

For altaner på gårdfacaden er der ingen ændringer.
Ansøgninger om altaner modtaget før den 1. juli 2021 
vil ikke blive påvirket af ændringen i retningslinjerne.

Et politisk flertal har i juni 2021 besluttet at ændre lidt 
på Bygningspuljen. 

Ændringerne betyder bl.a. at:
• Der kun er en ansøgningsrunder mere i 2021 - i 

stedet for to. Næste runde bliver i september.
• Tilskuddet kun tildeles til boliger med energimær-

ke E, F og G (gælder dog ikke for varmepumper).
• Tilskudssatsen bliver lavere end hidtil - til gengæld 

kan flere søge.

Nye regler om 
salgsoplysninger

Københavnske altanregler

Bygningspuljen

 love & regler

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 OG
GRØN VEDLIGEHOLDELSE

Kildebrøndevej 50, 2670 Greve  

anchers.dk  ·  3116 0775

Leder
Anlægsgartner adf.
Nicklas S. Schjølin
Tlf.: 3163 0775
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.



             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

                      

 Energimærkning og energirådgivning 
 Drift- & vedligeholdelsesplan (D&V) 
 Tilsyn med byggeri/renovering 
 Tilstandsrapport, El-tjek 

Lever energimærket op til de nye krav for en valuarvurdering? 
Har jeres forening overblik over vedligehold af ejendommen? 
 
Botjek udarbejder D&V, som omfatter en plan for vedligeholdelsesarbejder for ejendommen. Vi laver også 
energimærkningsrapporter og rådgiver om tiltag der kan forbedre karakteren for energimærket. 
 
Kontakt: tlf. 35 35 01 65 – mail 2200@botjek.dk Botjek Center Øst, Kbh. og Sjælland 

            

 
     - uvildig rådgivning 

Slip for ansvaret og få tryghed i hele processen med  
vedligeholdelse, renovering og udvikling af jeres ejendom.

Solide og gennemprøvede løsninger er grundlaget for, at 
I kommer sikkert i mål med et resultat af høj kvalitet til 
aftalt tid og budget.  

Få hjælp i jeres forening eller som ejendomsejer til bl.a.:

  Bygningsrenovering
  Vedligeholdelsesplan
  Energioptimering
  VVS installationer
  Altaner – nye og renoveringer
  Skybrudssikring

Nærværende og trygt samarbejde om 
renovering og udvikling af jeres ejendom 

 Ring 70 22 11 41  Skriv info@gaihede.dk   Læs www.gaihede.dk
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Vil I have opdateret værdien af 
jeres andelsboligejendom?

Hvis I tidligere har anvendt den offentlige vurdering af jeres ejendom til jeres 
regnskab og til værdifastsættelse af jeres andelslejligheder ved salg, så skal I 
være opmærksomme på at den seneste offentlige vurdering er fra 2012, og  
den derfor ikke længere afspejler jeres ejendoms aktuelle værdi. 

 I stedet for at benytte den gamle offentlige vurdering eller købsprisen, kan I 
alternativt få en valuarvurdering, der afspejler den nuværende markedsværdi 
på jeres ejendom.  

Ring til os for en uforpligtende samtale og hør nærmere om 
valuarvurderinger. 
Som Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed med lokal markedsindsigt i 
form af vores mange afdelinger på tværs af hele landet, og med mere end 40 års 
erfaring med valuarvurderinger, er vi godt rustet til at hjælpe jer.

Kontakt os 
for en uforpligtende 
samtale om værdien 
af jeres ejendom

Sjælland/Fyn
København  3330 1000

Herlev   5858 7100

Hillerød   4826 9910

Roskilde   4633 3333

Køge   5535 5553

Næstved   5578 6600

Slagelse   5858 7550

Odense   5858 8200

Jylland
Kolding   7633 8010

Aabenraa   7333 1300

Sønderborg   5858 8020

Esbjerg   7610 4800

Vejle   7583 1311

Aarhus   8730 9930 

Silkeborg  8682 6300

Herning  9626 0601

Viborg   5858 7710

Aalborg   9631 4900

Vendsyssel  9631 4900

 annoncer

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

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

Kontakt os for et uforpligtende møde.

EJEN
D

O
M

S 
REN

O
V

ERIN
G Telefon 33 15 15 20

mail@trioarkitekter.dk
www.trioarkitekter.dk 

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

BYGGETEKNISK RÅDGIVNING

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

I A/B Haraldsted har man valgt selv at købe en hjertestarter, da deres ansøgning til Trygfonden ikke gik igennem. Bestyrelsesmedlem Bjørn Amdi Sloth 
er hjerteløber og initiativtager til opsætningen af andelsboligforeningens egen hjertestarter, som er købt hos Falck.

A/B Hjertestart: 
Det handler om liv eller dødDet handler om liv eller død

Tid er altafgørende, hvis du skal yde førstehjælp ved et hjertestop. ABFnyt har talt med 
A/B Mozartshus og A/B Haraldsted i København, der begge har opsat hjertestartere ud 

mod gaden. De skaber tryghed både i foreningen og i lokalområdet.

TEKST JAN KLINT POULSEN       FOTO JACOB NIELSEN
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 andelsliv

Hjertestarteren ved A/B Mozartshus har siden midten af juli været i brug to gange, hvor hjerteløbere har hentet den for at redde menneskeliv. 
David Tange er initiativtager til opsætningen af hjertestarteren, som andelsboligforeningen søgte om hos Trygfonden. 

Antallet af hjerteløbere i 
Danmark er steget mar-
kant efter fodboldspilleren 
Christian Eriksens kollaps i 

Parken 12. juni i år. For øjnene af hele 
fodbolddanmark blev det pludselig 
tydeligt for en hver, ung som gammel, 
hvor skrøbeligt livet kan være, men 
også hvor vigtigt hurtig, livredden-
de førstehjælp er. I dag er mere end 
110.000 danskere tilmeldt som hjerte-
løbere, der får en sms, hvis de skal yde 
hjælp i nærområdet.

I de seneste år er det blevet et 

almindeligt syn, at der hænger en 
hjertestarter i den lokale idrætshal, 
på bytorvet eller på arbejdspladsen. 
Men selvom der opsættes flere og 
flere hjertestartere rundt omkring i 
landet, er der desværre alt for man-
ge, som er bag låste døre, når butik-
ker og fritidsaktiviteter lukker sidst 
på eftermiddagen. 

Skaber tryghed i nærområdet
Sådan forholder det sig dog ikke i A/B 
Mozartshus i Københavns Sydhavn. 
Her har man opsat en hjertestarter, 

der er tilgængelig døgnet rundt. Den 
skaber tryghed for andelshaverne, 
men også for naboerne i nærområdet, 
fortæller David Tange, der var initia-
tivtager til opsætningen af hjertestar-
teren i andelsboligforeningen: 

– Vi har mange ældre i området, 
så vi kunne se, at der var et behov 
for en hjertestarter, man kunne 
komme til, hvis det blev nødvendigt. 
Det skaber tryghed, at hjertestarteren 
er der.

Det var et hjertestop hos en 
lastbilchauffør tæt på David Tanges 
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Hvert år falder 5.400 danskere om 
med et hjertestop. 

For hvert minut der går, fra en per-
son falder om med hjertestop til 
hjælpen når frem, falder chancen 
for overlevelse med 10 procent. 

Kilde: hjertestarter.dk

Søg om en hjertestarter igennem fx 
Trygfonden og Hjerteforeningen.

Snak eventuelt med nabofor-
eninger om at gå sammen om en 
hjertestarter.

Tilmeld dig som hjerteløber. 

Tilmeld dig et hjerteredderkursus.

Fakta om hjertestop:

Sådan kan du hjælpe:

hjem, der satte gang i arbejdet med at 
få en hjertestarter opsat i andelsbo-
ligforeningen. Selvom David Tange 
ikke var involveret i genoplivningen 
af lastbilchaufføren, gjorde oplevel-
sen et dybt indtryk på ham, og ideen 
til en hjertestarter i andelsboligfor-
eningen blev vakt.

I brug to gange denne sommer
David Tange sad i bestyrelsen i A/B 
Mozartshus i 2019 og var med til at 
ansøge om den hjertestarter, som 
andelsboligforeningen fik bevilliget 

gennem Trygfonden. Da ABFnyt første 
gang talte med David Tange i begyn-
delsen af juli, havde hjertestarteren 
endnu ikke været i brug, selvom den 
har været tilgængelig i snart halv-
andet år. Men i juli har hjerteløbere 
to gange haft brug for Mozartshus’ 
livreddende hjertestarter, fortæller en 
glad David Tange. 

Da hjertestarteren blev sat op, var 
David Tange og en håndfuld naboer 
på et førstehjælpskursus, hvor også 
hjertestarten blev introduceret. Den-
gang meldte David Tange sig sam-
men med en anden andelshaver som 
hjerteløber, og er dermed en del af en 
stadig større gruppe danskere, der 
melder sig klar til at løbe for livet. 

Betalte selv for hjertestarter
På Nørrebro forsøgte A/B Haraldsted 
sig også først med en ansøgning til 
Trygfonden, som desværre ikke resul-
terede i en hjertestarter. I stedet valgte 
bestyrelsen at investere i en hjerte-
starter på foreningens egen regning. 
Den hænger ligesom hjertestarteren i 
A/B Mozartshus ud mod gaden, så den 
er synlig og tilgængelig døgnet rundt.

– Da vi fik afslag på vores ansøg-
ning, valgte vi selv at købe en hjerte-
starter, fordi vi mente, det var vigti-
gere at have en hjertestarter end at få 
den gratis. Vi har 250 – 300 beboere 
i andelsboligforeningen – en hel lille 
landsby – så den udgift kunne vi 
godt bære, fortæller Bjørn Amdi Slo-
th, der er bestyrelsesmedlem i A/B 
Haraldsted og aktiv hjerteløber. 

For både David Tange og Bjørn 
Amdi Sloth har det betydning, at 
hjertestarterne ikke kun er forbe-
holdt andelshaverne. De ser begge en 
værdi i at bidrage til lokalsamfun-
dets tryghed, ved at have hjertestar-
terne synligt tilgængelige. 

– Det er vigtigt for os, at vi kan 

tage ansvar for vores egen forening, 
som sagt er vi rigtig mange beboere, 
men der var slet ikke nogen tvivl 
om, at hjertestarteren skulle hænge 
tilgængelig for alle uden for almin-
delig åbningstid. Vi vil gerne bidrage 
til lokalområdet og andre, der ikke 
nødvendigvis har en hjertestarter 
hængende, siger Bjørn Amdi Sloth. 

De to andelsboligforeninger har 
heldigvis været forskånet for hærværk 
og tyveri af hjertestarterne, men i A/B 
Haraldsted må man jævnligt fjerne graf-
fiti-tags på hjertestarterkassen. n

Se video fra A/B Mozartshus på YouTube

Læs mere på:
TRYGHED.DK (SØG OM HJERTESTARTER)

LANDSUDDELING.DK (SØG OM HJERTESTARTER)

HJERTESTARTER.DK (BLIV HJERTELØBER)

HJERTEREDDER.DK (DIGITALT ELLER FYSISK KURSUS)

andelsliv  



30     ABFnyt  3 - 2021

TEKST JACOB VILHELMSEN

Hvordan er det lige med...

fremleje ?

30www.abf-rep.dk

Det kan være nød-
vendigt at fremleje 
din andelsbolig, hvis 
du skal bo et andet 
sted i en periode, 
men er det tilladt?

Må jeg fremleje min andelsbolig?  
Udgangspunktet for, om du må fremleje din andelsbolig og i hvilke tilfælde, 
afhænger af din andelsboligforenings vedtægter. I ABF’s standardvedtægter § 11, 
stk. 1 er fremlejemulighederne ved sygdom, institutionsanbringelse, forretnings-
rejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller 
lignende. At flytte sammen med din kæreste i kærestens bolig er ikke en gyldig 
grund.

Hvor lang tid må jeg fremleje boligen?  
Det afhænger af foreningens vedtægter. Typisk fastsætter vedtægterne en øvre 
grænse på ”maksimalt to år” eller ”normalt to år”. Sidstnævnte er tilfældet i ABF’s 
standardvedtægter, hvilket betyder, at der er mulighed for at fremleje i mere end 
de to år, så længe grundlaget for fremleje fortsat eksisterer.

Hvor meget må jeg kræve i husleje, når jeg fremlejer min bolig? 
Uanset hvor andelshaveren befinder sig i verden, hæfter andelshaveren for bolig- 
afgiften overfor foreningen. Overfor lejeren i fremlejeforholdet kan andelshaver 
som udlejer kræve leje efter lejelovgivningens regler. Dette er kompliceret, og ABF 
anbefaler, at andelshaver får en bindende forhåndsbesked fra det kommunale hus-
lejenævn om lejens størrelse.

Skal jeg flytte tilbage til boligen? 
Ja, fremleje af boligen sker for en midlertidig periode. Derfor skal du flytte tilbage 
til din andelsbolig, når fremlejeperioden ender.

Har jeg pligt til at lave en lejekontrakt med lejeren? 
Ja, som udlejer overfor lejeren har du ansvaret for, at der bliver lavet en tidsbe-
grænset lejekontrakt. Det er også dit ansvar, at lejekontrakten er lavet korrekt. 
Bestyrelsens rolle er alene at sikre, at kontrakten er lavet i henhold til reglerne i 
vedtægterne fx at kontrakten indeholder en dato for fremlejeforholdets ophør. n

Jacob Vilhelmsen
JURIST 

Anne Kristensen 
JURIDISK CHEF

Maleha Qureshi Ansari 
JURIST

Karin Monrad Fischer
JURIST

Jakob Holm Hansen
JURIST

Karina Egholm 
ØKONOMISK RÅDGIVER

 spørg eksperten
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Bestyrelser i selvadministrerende bolig-

foreninger har et stort ansvar, og ofte skal 

opgaver for foreningen udføres i dagtimerne, 

hvor de fleste bestyrelsesmedlemmer er på 

arbejde. Det er derfor værd at overveje,  at 

blive administreret af et professionelt  

administrationsfirma.

Selvadministrerende foreninger 
- hvorfor administrator?

Hvad kan en administrator hjælpe med?
• Udarbejdelse af det årlige nøgletalsskema i foreningen.
• Udarbejdelse af de korrekte overdragelsesaftaler.
• Korrekt andelskroneberegning.
• Rådgivning vedrørende foreningens økonomi. 

Cubus Administration tilbyder  

foreningerne egen hjemmeside,  

hvor Cubus Administration sørger  

for at ajourføring af materiale, andels-

overdragelser, godkendelse af bilag, 

godkendelse af generalforsamlinger 

og regnskaber foregår elektronisk.

Dronningens Tværgade 30, 5. 1302 Kbh K  x   tlf 33 28 30 04  x   ss@lawfirm.dk  x   www.cubusadministration.dk

HAR DU UTÆT TAG, MØRE
FALDSTAMMER ELLER
RUSTNE VANDRØR? 

 

gratis
 kan ordne det for dig  

Jels Huse

Se mere på www.jelshuse.dk 
Eller kontakt os direkte på:

40182131

Tilstands- 
rapport 
 til din boligforening?

Betroet rådgiver ved byggeprojekter i byens boligejendomme siden 2002

•  Vi leverer byens bedste, flotteste og mest overskue lige 

tilstandsrapporter – altid baseret på nyeste viden.

•   Klæder bestyrelse og beboere i andelsboligforeninger på 

til at træffe holdbare beslutninger  

om fremtidig vedligeholdelse.

•  Letforståeligt overblik – uden at  

man skal vide noget om bygninger. 

•  Få tilbud på a4.dk/tilstand eller på 

mail@a4.dk / tlf. 70 26 62 62

a4.dk/tilstand

30-150 boliger

18.750,-
Over 150 boliger

25.000,-
inkl. moms

www.aarsleffpipe.dk/ydelser/faldstammer

FORNY EJENDOMMENS FALDSTAMMER 
UDEN NEDBRYDNING 

Utætte faldstammer kan medføre alvorlige skader på bygninger og gener 
for beboerne. Med vores strømpeforing sikres en ukompliceret og hurtig 
renovering af faldstammer og kloakrør. Renoveringsarbejdet gennem-
føres uden nedbrydning eller opgravning, hvilket giver besparelser på 
budgettet og betyder minimale forstyrrelser for ejendommens beboere.

Faldstammesystemer udført i støbejern i danske etageejendomme fra 
1970’erne og tidligere står over for en forventet udskiftning eller renover-
ing i nær fremtid. 

Vi kan renovere langt de fleste typer faldstammer i boliger, virksom-
heder og institutioner. Med de nyeste strømpeforingsteknikker kan vi i 
dag forny køkken-, toilet- og tagvandsfaldstammer – også på selv meget 
svært fremkommelige steder.

STRØMPEFORING TRADITIONEL UDSKIFTNING

BEHOV FOR NEDBRYDNING AF VÆGGE

FORSTYRRELSE AF OMGIVELSERNE

INSTALLATIONSTID

HOLDBARHED

PLADSBEHOV VED UDFØRSEL

CO2 UDLEDNING
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Det er vigtigt - med mellemrum - at få tjekket boligøkonomien. Har du 
de bedste lånevilkår? Er der råd til boligforbedringer? Kan jeg købe noget 
nyt, eller er det nu, jeg skal sælge?
Du får svar på alle spørgsmål hos os. Sammen ser I, om din boligøkonomi 
kan forbedres. Alt bliver regnet igennem, så du ved præcis, hvor du står. 
Men hvorfor lige hos Lån & Spar?

Vi er specialister i lån til andelsboliger
Book et møde lige nu. På lsb.dk/andelsbolig - eller ring på 3378 2000.  
Når vi mødes, får du ærlige svar, og der kommer konkrete tal på bordet.
Lån & Spar er ejet af nogle af Danmarks største faglige organisationer. 
Blandt andet Dansk Sygeplejeråd, Politiforbundet og Djøf. Hver dag 
hjælper vi deres medlemmer med at få mest muligt ud af pengene.  
Det kan vi også gøre for dig. 

Book et møde  
med en boligrådgiver hos  

Lån & Spar:
lsb.dk/andelsbolig

- eller ring på

3378 2000

lsb.dk

Få tjek på din 
boligøkonomi
- og ro i sindet


