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”Der skal være gode vilkår for en robust 
andelsboligsektor, så der fortsat kan være 
et varieret udbud af boliger i Danmark”.

Det sagde politikere fra Regeringen, 
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og 
Radikale Venstre, da de præsenterede en 
politisk aftale med bl.a. en række grund-
læggende krav til stiftelsen af nye andels-
boligforeninger og driften af foreningen.

Jeg vil ikke gå i detaljer med aftalen, 
som I kan læse mere om her i bladet, 
men jeg vil gerne understrege, at det for 
ABF har været fuldstændig afgørende, at 
aftalen vil skabe mere tryghed i andels-
boligsektoren. Og jeg er overbevist om, at 
de mange initiativer vil bidrage væsent-
ligt til, at vi får genskabt trygheden, så 
nuværende og kommende andelshavere 
kan føle sig trygge ved at bo i andelsbolig.

Nu vil den politiske aftale blive til en 
række lovforslag, der vil blive behand-
let straks efter nytår. Politikerne vil 
uden tvivl blive mødt med anklager om 
overregulering, fejlagtige fokuspunkter 
og ønsker om ændringer af den samlede 
pakke.

Men mit råd til politikerne vil være: 
Hold fast! For udspillet er præcis, hvad 
der er brug for i en tid, hvor alt for mange 
lejere får utilstrækkelig rådgivning, når 
de skal træffe beslutning om evt. køb på 
andelsbasis. Banker og realkreditinsti-

tutter udbyder også finansielle produkter, 
der kan underminere det økonomiske 
fundament i private andelsboligforenin-
ger. Sidst men ikke mindst har vi brug 
for aftalen i en tid hvor nogle valuarer 
bidrager til usikkerhed om ejendommens 
værdi.

Jeg tror på, at den politiske aftale vil 
gøre op med en useriøs tilgang, der har 
hersket blandt nogle rådgivere, og som 
dermed vil sikre stabilitet og færre nødli-
dende andelsboligforeninger.

Endelig er jeg glad for, at det brede 
politiske flertal med denne aftale har 
slået fast, at man vil andelsboligfor-
men - også i fremtidens boligudbud. En 
andelsbolig der er et godt alternativ til de 
mange hundredetusinde danskere, der af 
forskellige årsager hverken ønsker at leje 
eller eje deres bolig. n

Endelig er jeg glad for, at det 
brede politiske flertal med den-
ne aftale har slået fast, at man 
vil andelsboligformen - også i 
fremtidens boligudbud.
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TEKST LISE CLEMMENSEN

POLITISK AFTALE SKABER 
EN SUNDERE ANDELSBOLIGSEKTOR
Regeringen har indgået en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale 
Venstre om 16 tiltag til en sundere andelsboligsektor. 

Svingende valuarvurde-
ringer, konkurstruede 
foreninger og penge under 
bordet. Selvom størstedelen 
af landets andelsboligfor-
eninger er økonomisk sunde 
og veldrevne, er det nogle 
få konkursramte foreninger, 
der desværre har trukket 
overskrifter og skabt usik-
kerhed om andelsboligsek-
toren. 

Derfor nedsatte Brian 
Mikkelsen i foråret 2017 en 
arbejdsgruppe, som skulle 
komme med en række an-
befalinger til en sundere og 
mere stabil sektor. 

Tilfredshed i ABF
ABF deltog i arbejdsgrup-
pen sammen med Finans 
Danmark og Erhvervsmini-
steriet, og gruppens arbejde 
mundede i sommeren 2017 
ud i 13 anbefalinger. De 
13 anbefalinger er siden 
hen blevet til 16 tiltag, som 
regeringen nu har politisk 
flertal for at arbejde videre 
med. En politisk aftale, som 
ABF’s direktør Jan Hansen 
er godt tilfreds med:

– Når man ser på afta-
len over en bred kam, er 
jeg fuldstændig overbevist 
om, at de 16 tiltag vil skabe 
tryghed på andelsbolig-
området. ABF er gået ind 
i det her arbejde med den 
holdning, at vi skal ændre 
lovgivningen der, hvor vi 
har set de største udfordrin-
ger i sektoren. Fremtidige 
andelshavere skal kunne 
købe en andelsbolig og være 

trygge ved, at deres penge 
er i sikkerhed. Og det synes 
jeg, at den politiske aftale 
favner, siger Jan Hansen.

Nye retningslinjer 
for valuarer
Et af de problemer, som 
ABF har kæmpet hårdt for 
at finde en løsning på, har 
været de store udsving i 
valuarvurderingerne, som 
pressen også har dækket 
intenst. 

I øjeblikket er den offent-
lige vurdering suspenderet 
pt. frem til 2020. Foreninger 
kan stadig bruge den of-
fentlige vurdering fra 2012. 
Derudover har foreningerne 
to muligheder, når ejen-
dommen skal prissættes; 
anskaffelsesprisen ved stif-
telse eller privat valuar. 

Men valuarvurderinger-
ne skal være troværdige, og 
det har de mange pressehi-
storier om kæmpe udsving 
sået tvivl om. 

Derfor indebærer den 
politiske aftale også en 
opstramning i forhold til 
valuarvurderingerne, og 
et nyt regelsæt vil i løbet 
af 2018 blive fastlagt i en 
bekendtgørelse. Det bety-
der, at alle valuarer uden 
undtagelse er forpligtet til 
at følge bekendtgørelsens 
retningslinjer. Og det vil 
forhåbentlig skabe tryghed 
omkring andelsboligernes 
pris, mener Jan Hansen:

- Det er vores håb, at vi 
kan få gjort op med de store 
forskelle i valuarvurderin-

gerne og dermed få stoppet 
den usikkerhed hos både 
købere og sælgere, der har 
hersket omkring en andels-
boligs værdi, når en andels-
boligforening har anvendt 
en valuar, siger Jan Hansen.

Nøgletal på general-
forsamlingen
Som noget nyt er der lagt op 
til, at andelsboligforeninger 
skal fremlægge nøgletal-
soplysninger på den årlige 
generalforsamling. I dag 
findes et lovpligtigt nøgle-
oplysningsskema, som bli-

ver brugt i forbindelse med 
salg. Med de nye tiltag skal 
nogle mere forenklede øko-
nomiske nøgletal fremover 
også præsenteres for andel-
shaverne. Og det er med til 
at sikre en fælles forståelse 
af foreningens økonomi, 
som rækker ud over besty-
relsen og potentielle købere, 
siger Jan Hansen:

- I de fleste foreninger 
er det helt naturligt besty-
relsen, som har det store 
økonomiske overblik. Men 
foreningens økonomi er et 
fælles ansvar, som påvirker 

 fokus

Jan Hansen 
DIREKTØR

Det er vores håb, at vi dermed kan få gjort op 
med de store forskelle i valuarvurderingerne 
og dermed få stoppet den usikkerhed hos både 
købere og sælgere, der har hersket omkring en 
andelsboligs værdi, når en andelsboligforening 
har anvendt en valuar
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POLITISK AFTALE SKABER 
EN SUNDERE ANDELSBOLIGSEKTOR

samtlige andelshaveres 
privatøkonomi. Dette tiltag 
vil styrke foreningens 
kommunikation omkring 
de økonomiske nøgletal, så 
alle andelshavere har god 
mulighed for at forstå deres 
boligøkonomi, forklarer Jan 
Hansen.

De 16 tiltag skal nu 
sendes til høring hos de 
relevante aktører på andels-
boligmarkedet og derefter 
lovbehandles i Folketinget, 
inden de formentlig bliver 
vedtaget i første halvdel af 
2018. n

    

De 16 tiltag:
• Vedligeholdelsesplan ved stiftelse af en andelsboligforening 

• Regler for vedligeholdelsesplaner 

• Stiftelsesbudget for en andelsboligforening 

• Vejledning og model-budget til stiftelsesbudgetter 

• Begrænsning af afdragsfrihed ved stiftelse af andelsboligforeninger

• Egenfinansiering på 5 pct. fra andelshaverne ved stiftelse

• Egenfinansiering fra køber af en andelsbolig i en allerede eksisterende andelsboligforening. 

• Forlængelse af forældelsesfrist ift. rådgivning af andelsboligforeninger   
 om lån og kreditter

• Fortsat rentabilitet i små andelsboligforeninger i landdistrikterne 

• Ny lovbestemmelse om bestyrelsens opgaver og ansvar

• Ny lovbestemmelse om generalklausul 

• Tydelighed omkring nøgletalsoplysninger på generalforsamling 

• Lejefastsættelse (gennemsnit af boligafgift de seneste 4 år),forudbetalt leje 
 og depositum mv. 

• Branchens norm og vejledning vedr. valuarvurderinger opløftes til bekendtgørelse

• Mulige initiativer til nedbringelse af penge under bordet 

• Forlængelse af forældelsesfrist for købers tilbagebetalingskrav for overpris hos sælger.

De relevante vejledninger og 
bekendtgørelser forventes 
at træde i kraft 1. juli 2018.

Læs mere om de 16 tiltag på:
WWW.ABF-REP.DK > NYHEDER (27. NOVEMBER)

Låneomlægning

Vurderinger

Budgetlægning

Spørgsmål til årsrapporten

Det kan jeg bl.a hjælpe med:

En økonomisk stabil forening er altafgørende for en tryg hver-
dag for alle andelshavere. Derfor kan medlemsforeninger altid 
kontakte ABF’s økonomiske rådgiver Karina Egholm og få råd og 
vejledning om fx vurderingsprincipper og andelsværdiberegning.

Foreninger kan også få rådgivning i forhold til fordele og ulem-
per ved forskellige lånetyper, når de skal ud på lånemarkedet. 
Her sender foreninger deres beregninger og lånetilbud fra 
banker og realkreditinstitutter til ABF, der gennemgår tilbuddene 
og giver feedback ift. fordele og ulemper ved den pågældende 
lånetype samt ABF’s anbefaling.

ABF anbefaler, at foreninger altid sender foreningens vedtægter 
og seneste årsrapport, når I skal i dialog med medlemsrådgivningen.  
Det er med til at sikre en skræddersyet rådgivning, der tager højde 
for vedtægterne i netop jeres forening og samtidigt understøtter 
foreningens nuværende økonomiske 
og finansielle situation.
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Læs analysen fra 
Realkredit Danmark på
WWW.RD.DK > OM OS > ANALYSER 

Læs rapporten på
WWW.ENS.DK > ANSVARSOMRÅDER > ENERGI-
MÆRKNING AF BYGNINGER > VIDEN OG VÆERKTØJER

Læs mere om energimærkning på
WWW.ABF-REP.DK > LOV OG FAKTA > 
ENERGIMÆRKNING

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. 3.300,-
Inkl. moms    

SLIDT LINOLEUM? 
Renovering af linoleum på trapper til smukt nyt look 
Ingen løbende vedligehold & langt nemmere renhold 

Mulighed for totalt farveskift 
 

 
 

    .com 
Tlf. 71 99 77 88            info@purtrappen.com 

Mange andelsboligforeninger låner mindre og med fast rente, viser 
analyse fra Realkredit Danmark. 

I dag bruger ca. 55% af foreningerne fastforrentede lån mod godt 
30% i slutningen af 2009.

Tal fra RD viser også, at andelen af fastforrentede lån lå på 53,5% i 
årets tredje kvartal. Ved udgangen af 2016 lå andelen på 51,4%, og 
bunden blev nået i 2009 med kun 30,4%.

Ifølge analysen er den gennemsnitlige belåningsgrad på tværs af 
andelsboligforeningerne 43% mod 55% for ejerboligmarkedet.

Foreninger låner mindre 
og med fast rente kort nyt

Energimærkning 
gælder i 10 år

Energimærker med fejl

Det har tidligere været sådan, at energimærkninger, der er ud-
arbejdet i perioden 1. september 2006 til og med 31. december 
2011, var gyldige i syv år, men denne regel er nu ophævet. 

Energimærker fra 2011, behøves således ikke at blive for-
nyet i det kommende år. Det kan vente til 2021. Alle energi-
mærkninger er nu gyldige i 10 år.

Alle bygninger, hvor der anvendes energi til regulering af 
indeklimaet, skal energimærkes. Visse bygninger er undta-
get fra kravet om energimærkning, herunder fx fritliggende 
bygninger på under 60 m2.

Hvert år laver Energistyrelsen kontrol af de indberettede energimærk-
ninger, som også andelsboligforeninger skal have foretaget. 

I 2016 viste Energistyrelsens gennemgang fejl i ca. 1/3 af de energi-
mærkninger, som blev efterkontrolleret.

Kontrollen gennemføres ved, at en anden energikonsulent (teknisk 
revisor) går ud i bygningen og ved en fysisk kontrol gennemgår bygningen 
og registrerer fejl og mangler i den indberettede energimærkning.

Alle firmaer, der laver energimærkninger, findes på hjemmesiden 
SparEnergi.dk. Her kan andelsboligforeninger også se, hvis et firma har 
fået en påtale fra Energistyrelsen.

A
B

C
D

E
F

G
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Det gode liv i byen
Altan.dk’s motto har siden 1996 været “Det gode 
liv i byen” og det var da også med dette i baghove-
det, at vi startede Alevator.dk i 2012. Alle skal have 
mulighed for et godt og aktivt liv i byen, med ad-
gang til frisk luft og mulighed for at komme ud af 
sin lejlighed. Det gælder småbørnsfamilien med alt 
for meget at slæbe på, de ældre for hvem trapperne 
kan være en udfordring, eller for det midaldren-
de par, der sælger huset og flytter i drømmele-
jligheden, som gerne skal være fremtidssikret. 

Elevator til enhver ejendom
Som noget helt unikt for Danmark, har Alevator.dk 
udviklet en løsning, hvor vi inddrager bagtrappen 
og brandsikrer hovedtrappen. Hvis dette ikke er 
muligt kan vi, hvis hovedtrappen er bred nok, mon-
tere elevatoren i selve opgangen. Sidste løsning 
er en udvendig elevator som kører i en udvendig 
skakt, på siden af huset. 

For mere info se mere på 
www.altan.dk eller www.alevator.dk

Altaner siden 2006, 
elevatorer siden 2012

Altan.dk a/s          /          Telefon 70 26 83 03          /          Gl. Kongevej 17-19, 1610 København V          /          #altandk         /          www.altan.dk

Untitled-1   1 04/12/2017   15.00
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TEKST HANNE MUNK        FOTO JACOB NIELSEN

PRIORITERING OG INVE STERING I MILJØ
ABF har kåret årets andelsforening 2017. Vinderen blev A/B Elleparken i Københavns Sydhavn, 
der arbejder benhårdt og har modet til at gøre foreningens 122 boliger langt mere miljøvenlige.

Ved første øjekast er det 
ikke sikkert, at man ser det, 
men det gule murstensbyg-
geri, der rummer A/B Elle-

parken i Københavns Sydhavn, er lidt 
af en first mover, når det kommer til 
miljøtiltag og byfornyelse. Derfor har 
foreningen netop modtaget ABF’s pris 
som Årets Andelsboligforening 2017.

– Her er vi også i gang med at 
isolere, siger næstformand Z. Thom-
as Zimlicki og peger på siderne og 
loftet i porten på vej ind i gården. 

Isolering af portene er en del af 
Elleparkens seneste projekt. Gården 

blev renoveret i 2008, men de egent-
lige forandringer for Elleparken tog 
fart i 2013, hvor en ny bestyrelse 
med Lone Ast som formand blev 
valgt ind.

– Lone er simpelthen uerstattelig, 
og det skal man huske at rose og 
sætte pris på, siger Zimlicki. 

Varmesteren er omdrejningspunkt
Den nye bestyrelse ville ikke nøjes 
med at renovere det strengt nødven-
dige. De ansatte også varmemester 
Henrik Nielsen, der med 20 år som 
selvstændig blikkenslager i rygsæk-

ken, kunne bidrage med nødvendig 
viden til at få mest muligt ud af reno-
veringerne:

– Vi indså nødvendigheden af at 
få skiftet taget, og så begyndte mil-
jøtiltagene så småt, forklarer Lone 
Ast og fortsætter:  

– Henrik har gjort en kæmpemæs-
sig forskel, og det ved han godt, siger 
Lone Ast og kigger taknemmeligt på 
varmemesteren.

Taget, der stod færdigt i maj 2016, 
blev nemlig ikke bare skiftet, men 
også grundigt isoleret. Så meget som 
overhovedet muligt. Fire år tidligere 

 andelsliv

A/B Elleparken på 122 andele bruger ABF til rådgivning af næsten al slags i forbindelse med bl.a nyt tag, valg af ny revisor og i beboer-
sager. Fra venstre næstformand Z. Thomas Zimlicki, formand Lone Als og varmemester Henrik Nielsen. 
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PRIORITERING OG INVE STERING I MILJØ
ÅRETS

ANDELSBOLIGFORENING
2017

fik ejendommen ny vinduer, og nu 
er turen kommet til nye vand – og 
varmemålere, ekstra isolering og 
udskiftning af lys, blandt andet i 
kælderen. 

– Hvis man har nogle idéer, så 
lytter bestyrelsen, og det kræver, at 
man tør tro på nytænkning. Det er 
også moder jord, vi skal tænke på. 
En ting er, at man får penge tilbage 
på regningen, men man skal også 
turde taget skridtet og investere, 
siger Henrik Nielsen. 

På regningen kan investeringerne 
i den grad mærkes. Nye lamper med 
sensorer i kælderen giver en bespar-
else på 12.000 om året, ligesom det 
nye tag allerede kan mærkes:

– Indtil i år jeg har fået 4 kroner 
tilbage på varmeregningen. Nu har 
jeg fået 1400 kroner, siger Lone Ast 
og tilføjer at besparelserne bliver 
endnu større, når de nye vand- og 
varmemålere kommer med i reg-
nestykket. 

Og økonomien har selvfølgelig 
også haft betydning i forhold til at få 
beboerne med på investeringerne. 

Og så kan man selvfølgelig sige, 
at det er ærgerligt, at det er økono-
mien, der betyder mest for folk, men 
det ændrer jo ikke på betydningen i 
sidste ende, siger Lone Ast. 

Energitilskud og byfornyelse
For bestyrelsen har hensynet til klima 
og miljø vejet tungt, og foreningen har 
søgt energitilskud og byfornyelsesstil-
skud. Sidstnævnte på 25 procent fra 
en pulje i Københavns Kommune afsat 
til byfornyelse i Sydhavnen.

Tilskuddene har gjort projekterne 
billigere for Elleparken, men det har 
også været et tidskrævende arbejde, 
som man skal overveje nøje, inden man 
kaster sig ud i det, siger formanden.  

– Det tager tid, tid, tid. Man skal 
virkelig ville det, og man skal have 
det økonomiske fundament, for det 
er ikke gratis. Og så skal man have 
mod, engagement og et godt samar-
bejde, siger Lone Ast.

Thomas, Henrik og et besty-
relsesmedlem har f.eks. kunnet sidde 
med til møder på tidspunkter, hvor 
Lone Ast selv har været på arbejde. 

Og så har hun deltaget i møder og 
arbejdet om aftenen:

– Nogle gange har det næsten 
føltes, som om vi har boet i besty-
relseslokalet, griner Lone Ast.  

Men i sidste ende betaler det sig: 
– Man får en indvendig glæde, når 

man kan se, at det lykkedes. Man gør 
en forskel, og folk er glade og kom-
mer med positive tilbagemeldinger, 
og det er vigtigt, siger Zimlicki og 
Lone Ast tilføjer:

– Det er til gavn for ejendom-
men og beboerne, vi støtter by-
fornyelsesprojektet og det gavner 
miljøet, så det er jo tre ting, der går 
op i en højere enhed, siger hun.

Derfor fortsætter arbejdet også. 
Næste gang er det affaldssorteringen, 
der skal optimeres, de skal have en 
mindre varmtvandsbeholder, og så 
trænger kælderen til isolering. 

– Idéer er der nok af! Vi kan også 
altid udnytte regnvandet, indskyder 
Henrik Nielsen.

Se nyhedsindslag fra A/B Elleparken 
på www.abf-rep.dk

OM ÅRETS 
ANDELSBOLIGFORENING 2017

At bo i andelsboligforening handler 
ikke kun om sig selv og naboen, men 
også om at forstå, at andelshaver-
ne i fællesskab spiller en rolle ift. 
globale og nationale udfordringer 
og tager ansvar for at bidrage til 
løsninger. Det har andelshaverne 
fokus på i A/B Elleparken. Et fokus, 
der gør foreningen til Årets andels-
boligforening 2017, udtaler ABF’s 
direktør Jan Hansen.

Prisen blev uddelt første gang i 2016 
og i 2017 har 20 medlemsforeninger 
fra hele landet kæmpet om prisen. 

Varmemester Henrik Nielsens viden har været uvurderlig i foreningens miljøprojekter. 
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Hjemsted for advokaterne
•	 Birgitte Grubbe
•	 Susanne M. Ipsen
•	 Rasmus Juvik
•	 Nicholas Wantzin

Wantzin Ejendomsadvokater hjælper 
dig med korrekt rådgivning fra start

→ tidsbesparende

→ færre ekstraregninger 

→ mindre besvær

Vi kan bl.a. hjælpe dig med følgende:

•	 Ejendomsadministration
•	 Byggesagsadministration
•	 Løbende juridisk rådgivning
•	 Retssager

herunder:
•	 Hjælp til vedtægtsændringer 
•	 Dirigent på generalforsamlinger
•	 Hjælp til overdragelser

Kontakt for et uforpligtende tilbud
Mail: mail@wzn.dk | Telefon: 33131135 | www.wzn.dk

Ejendomsadministration og advokat i ét

Ønsker du en advokat, der er specialist 
i andelsboligadministration?

EJENDOMSSERVICE 
 Kjøbenhavn 

 
 
 
 
 

Renhold af gade/gård 
Håndtering af renovation 

Trappevask 
Grønt arbejde 

Gulvbehandlinger 
Mindre håndværksopgaver 

Ad-hoc opgaver 
Tilsyn  

 
 
 
 

Tlf.  71 99 77 88 
kontakt@solvblad-poulsen.dk 
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FÅ ENERGIRENOVERING 
TIL AT BETALE SIG 
Der findes over 200.000 private andelsboliger i Danmark. Rigtig mange af disse er etageboliger, som 
har stort potentiale for at opnå energibesparelser. Derfor samarbejder ABF med Energistyrelsen om 
at klæde andelshaverne på til at identificere energibesparelser og gennemføre renoveringsprojekter.

En af de andelsforeninger, 
som allerede har energire-
noveret, er A/B Søpassa-
gen, som ligger smukt ud 

til søerne på Østerbro i København. 
Men den gamle bygning fra 1891 
trængte mildest talt til en kærlig 
hånd. Det trak fra vinduer og døre, 
fordi ejendommen var dårligt isoleret, 
og beboerne bogstaveligt talt fyrede 
for fuglene.

Andelshaverne i de i alt 87 lej-
ligheder besluttede derfor i 2009 at 
energirenovere for at gøre noget ved 

ejendommens energiforbrug. Samtidig 
ønskede andelshaverne at gøre, hvad 
de kunne, for at renoveringen blev så 
klima- og miljøvenlig som mulig.

– Vi skulle jo renovere under alle 
omstændigheder. Derfor satte vi os for 
at undersøge, om vi kunne gøre en for-
skel for klimaet og miljøet på samme 
tid, siger Andreas Nygaard Madsen, 
der er formand for A/B Søpassagen.

Tog eksperter med på råd
Som noget af det første tilknyttede 
foreningen en energirenoveringskon-

sulent, som varetog det byggetekniske 
ansvar, lavede energiberegninger og 
vejledte beboerne i forhold til, hvilke 
fonde og energirenoveringstilskud, de 
kunne søge. Det viste sig at være givet 
godt ud, fordi bestyrelsen på baggrund 
af konsulentens ekspertråd kunne 
udarbejde et budget og fastsætte den 
gennemsnitlige huslejestigning, som 
renoveringen ville medføre, og sam-
tidig holde stigningen op imod, hvor 
meget andelshaverne ville spare på el- 
og varmeregningen:

– Fordi vi havde gjort sådan et stort 

fokus  

De mange solceller på taget dækker ca. 25% af A/B Søpassagens elforbrug.

TEKST OG FOTO SPARENERGI.DK
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 fokus

forarbejde og brugt penge på at få eks-
perter med på råd, havde vi overblik 
over, hvilke tilskud, vi kunne få, og 
derfor kunne vi præsentere et meget 
præcist budget. Alt efter hvor store 
lejlighederne var, blev huslejestignin-
gen på mellem 150 kr. og 300 kr. om 
måneden. Men vi sparede samtidig 
på elregningen ved at få solceller på 
taget, udskifte vores cirkulationspum-
pe og slå de individuelle elmålere 
sammen til én stor foreningsmåler, 
fortæller Andreas Nygaard Madsen og 
fortsætter:

– Det var vigtigt for os, at renove-
ringen hang sammen økonomisk. Vi 
ville gerne gøre en forskel for klimaet, 
men alle skulle kunne være med. Og 
det kom de. Vores plan for energireno-
vering blev vedtaget med meget stort 
flertal på generalforsamlingen.

Energirenovering betalte sig tilbage 
A/B Søpassagen lyser op, når solens 
stråler rammer solcellerne fordelt 
over 315 m2 på foreningens tag. I alt 
dækker solcellerne nu omkring 25 % 
af foreningens elforbrug. Blandt andet 
bliver strømmen til alle fællesarealer 
dækket herfra. Men foreningen sælger 
også overskudsstrøm til elnettet, 
ligesom den hvert år laver et elregn-

skab, hvor overskuddet går til lavere 
boligafgift. 

I løbet af renoveringen hævede 
foreningen klimaambitionerne og be-
sluttede at skifte elselskab, så al strøm 
kom fra vindmøller. Det betød, at A/B 
Søpassagen nu er CO2-neutral. Men 
økonomien hænger stadig sammen:

– Vores lave udgifter til el kom-
penserer mere end rigeligt for vores 
huslejestigning. Alene strømmen til 
vores fællesarealer løber op i omkring 
60.000 kr. om året. De penge slipper vi 
for at betale nu. Og beslutningen om at 
nedlægge vores individuelle elmålere 
og etablere en fælles foreningsmåler 
har betydet, at vi kan forhandle en 
meget bedre elpris, så vores vindmøl-
lestrøm er ikke dyrere, end den var 
før renoveringen, fortæller Andreas 
Nygaard Madsen.

Igennem energirenoveringen har 
foreningen fået et stærkere fællesskab 
og naboskab ud af energirenoveringen:

– Det bedste har været den stem-
ning, som er kommet i vores forening. 
Tagterrassen er blevet et samlings-
punkt, og det blomstrer helt bogsta-
veligt overalt. Vores planteudvalg 
har pyntet med farverige og smukke 
blomsterkasser ude foran og med 
både blomster og planter på terrassen. 

Der er mange penge at spare ved energirenovering fortæller Andreas Nygaard Madsen, 
formand i A/B Søpassagen.

TIPS TIL
ENERGIRENOVERING

A/B SØPASSAGENS 
ENERGIRENOVERING

1.  Tag eksperter med på råd
 Ingen lægmænd har indsigt 

i eller kan overskue sådan 
en kompliceret og langvarig 
proces. 

2.  Søg fonde og tilskud
 Brug tid og penge på at finde 

ud af, hvor I kan få tilskud til 
projektet. Det kan eksperter-
ne også hjælpe jer med.

3.  Sørg for, at økonomien 
 hænger sammen
 Vi var jo nok lidt mere ambi-

tiøse i forhold til klimaet end 
gennemsnittet, men projektet 
skulle stadig balancere øko-
nomisk for at få alle med.

· Nye energivinduer mod gaden

· Solceller på taget

· Efterisolering af ydermur

· Efterisolering af tag

· Tagterrasse med udekøkken 
 og byhave

· Regnvandsopsamlingsanlæg, 
 der dækker vandforbruget i 
 fællesvaskeriet

· Tætning af døre mv.

Læs mere på
WWW.SPARENERGI.DK

Læs mere på
WWW.BEDREBOLIG.DK/FLERFAMILIEHUS

Kilde: A/B Søpassagen

På sommerdage oplever vi, at folk 
standser op og beundrer vores grønne, 
blomstrende åndehul. Det skaber stolt-
hed og styrker vores fællesskab, slutter 
Andreas Nygaard Madsen. n
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tema  

De fleste af Danmarks andelsboligfor-
eninger har fælles udearealer. Fælles-
arealerne er, ja, fælles. Alle ser dem 
til dagligt, mange bruger dem, og alles 
behov skal så vidt muligt tilgode-
ses. De fleste vil fx gerne have grønt, 
men er nok helst fri for selv at skulle 
vedligeholde det grønne. Nogle ønsker 
plads til deres børns leg. Nogle ønsker 
at nyde aftensolen i fred – fri for børns 
leg.

Et bestyrelsesmedlem i en andels-
boligforening fortæller, at med 18 an-
dele er der 18 meninger om, hvordan 
nye udearealer kan se ud. 

Hvordan gennemfører man i an-
delsboligforeningen et projekt, hvor 
alle bliver hørt, uden at det fører til, at 
projektet går ned?

Og hvad skal der være i orden, 
inden projektet går i gang?

Det handler om jura – og om at 
tænke sig godt om.

Sammenhold og medindflydelse
Det er vigtigt, at folk har medbestem-
melse og er glade for både processen 
og det færdige resultat, når de grønne 
projekter sættes i gang.

Jurist i ABF’s medlemsrådgivning, 
Jacob Vilhelmsen, fortæller, at selvføl-
gelig er juraen vigtig, når fællesarea-
lerne skal renoveres, men der er også 
andre hensyn:

– Bestyrelsen skal have en forstå-
else for, at udeareal-projekter ligger 
uden for den daglige ledelse. Derfor 
anbefaler ABF, at foreningen afhol-
der de nødvendige beboermøder og 
en generalforsamling. Der skal være 
en grundig information på møder 
og i nyhedsbreve om projektet og 
projektets betydning, ikke mindst 
for boligafgiften, så andelshaverne 
kan tage aktiv og informeret stilling 
– og få følelsen af, at det er et fælles 
projekt, fortæller Jacob Vilhelmsen og 
understreger: 

– De to værdier, som bør være i 
centrum, er sammenhold og medind-
flydelse.

Selvfølgelig er der også en række 
juridiske ting, der skal være på plads. 
Vedtægternes bestemmelser om ved-
tagelse skal overholdes. Andelsbolig-
foreningen er bygherre, dvs. at der vil 
være en entreprisefase og en byggefa-
se. Der skal laves kontrakter og tegnes 

forsikring. Her bør en administrator 
eller en advokat komme ind over, 
tilråder Jacob Vilhelmsen. 

En tidsplan med deadlines for 
udarbejdelse og evt. gennemførelse af 
projektet og en fastlagt dato for den ge-
neralforsamling, der skal stemme om 
projektet, kan være en stor hjælp.

Til udformningen af det endelige 
projekt, og måske også til styring 
af byggefasen, anbefaler Jacob Vil-
helmsen også, at man bruger en pro-
fessionel, fx en havearkitekt.

Plads til alle
En havearkitekt kan stille faglige 
spørgsmål til andelshaverne, så 
projektet kommer rigtigt fra start. 
Hvad skal arealet bruges til? Hvor skal 
fællesskabet være? Og hvor skal der 
være ro?

Havearkitekt Michael Møller fra 
tegnestuen Haveplanen.dk har lavet 
en del projekter for andelsboligfor-
eninger, og netop dialogen er vigtig for 
ham i processen: 

– Det, som jeg kan bidrage med, er 
erfaring, sparring og faglighed, fortæl-
ler han. 

Vigtigt at folk er glade

Andelsboligforeningernes udearealer skal ind i mellem fornys. To andelsboligforeninger, som har 
fået renoveret deres udearealer, fortæller om processen og giver gode råd til, hvordan et projekt 
kan gennemføres. ABF’s juridiske rådgiver fortæller om det formelle, og en havearkitekt fortæller 
om, hvad der skal være på plads, når drømmen om de bedst mulige fællesarealer skal realiseres.

BEBOERDEMOKRATI OG UDEAREALER

Det juridiske skal selvfølgelig være på plads, når andelsboligforeningens havedrømme skal le-
ves ud, men det er vigtigt, at processen er god. Det er en havearkitekt og ABF’s jurist enige om.

TEKST SIMON JEPPESEN
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Ud fra de svar Michael Møller får, 
laver han et projekt, der indeholder 
en haveplan og en planteoversigt 
med et bud på, hvordan foreningens 
behov kan opfyldes. Måske skal der 
både være plads til børns leg og ældre, 
der gerne vil sidde i fred. Skal der 
fx være plads til et telt til den årlige 
sommerfest? Der skal også være en 
planlægning af hvilke planter, der 
skal vælges, så der er noget at se på 
året rundt. Hvordan skal planterne 
vedligeholdes? Og hvordan ser de ud 
om 10-20 år?

– Foreningen skal være opmærk-
som på, at løsningsforslaget skal holde 
vand. Også på den lange bane, forkla-
rer han.

Den svære enighed
Men det er ikke altid nok, fortæller 
han. For der skal først opnås en enig-
hed i foreningen:

– Det kan virkelig være nogle van-
skelige processer, skal jeg hilse og sige.

Michael Møller fortæller, at han har 
lavet mange projekter, som ikke er ble-
vet realiseret, fordi den sidste enighed 
aldrig blev nået.

Han har derfor været nødt til nær-
mest at efteruddanne sig til at håndte-

re nogle af sine kunder, ikke kun som 
ekspert men også som mægler. Han 
råder til, at man passer på med ikke 
at blive så demokratiske, at man ikke 
kan få gennemført noget: 

– Alle har jo behov for, at der sker 
en udvikling, ligesom alle har et be-
hov for at blive hørt. Men når projektet 
skal vedtages og gennemføres, er det 
vigtigt, at bestyrelsen og foreningen 
er både demokratiske og realistiske, 
siger han. 

For mange ideer
Micheal Møller er nogle gange nødt til 
at sige fra. Det kan være, hvis kunden 
har ideer, som virkelig ikke fungerer 
sammen. Michael Møller er garanti 
for, at det er fagligt i orden, og det 
må han ikke gå på kompromis med, 
understreger han.

Men han understreger også, at det 
er undtagelsesvis, at det sker. Oftest er 
det vigtigste for ham at kunne lytte, og 
det er den faglige sparring, som der er 
brug for. Selv om tiderne så afgjort har 
ændret sig:

– Unge andelshavere kan stå med 
en meget lille faglighed, men med en 
stor vilje til selv at bestemme. I gamle 
dage var vores ord lov. De tider er 

forbi, hvor havearkitekten blot kom 
forbi og udstak nogle linjer. Michael 
Møller holder en lille pause: – Og godt 
for det. n

TIPS OG GODE RÅD 
TIL HAVEPLANEN:
• Brug fagmænd til udarbejdelse af 

haveplanen, projektstyring samt 
i entreprisefasen til udarbejdelse 
af kontrakter og forsikring. 

• Alle andelshavere skal have 
mulighed for at blive hørt og 
evt. gå med i en udeareal-
gruppe, og alle beboere skal 
informeres grundigt.

• Bestyrelsen skal være for-
beredt og kunne svare på          
andelshaveres spørgsmål. 

• Tag udgangspunkt i, hvad 
arealerne skal bruges til, ikke i 
konkrete ønsker.

• Vær fra begyndelsen klar på 
beslutningsprocesserne, så 
projektet ikke strander på de 
uenigheder, som helt sikkert 
vil opstå.

Kilde: ABF, havearkitekt Michael Møller og 
foreninger, der bidrager til temaet.

Spar op til 30% på driften
Rigtig mange boligforeninger, vælger nedgravede affaldsløsninger fra Be-low A/S, 
hvor de minimerer restaffald og sikrer genanvendelse af andre sorterede fragmenter, 
herunder bioaffald. Hermed opnår man både en miljømæssig og en økonomisk 
gevinst.
 
Væk med det tunge arbejde
Med en nedgravet affaldsløsning fra Be-low A/S tømmes containerne med 
kraner. Der er mulighed for at nedsætte gebyret, ved at overgå til 14-dages 
tømninger for restaffald. 
Fordele: Pænt og hygiejnisk system, hvor lugtgener mindskes og overfyldte 
containere er fortid.
  
Ring efter en fagmand på 9838 5800
Få gratis råd og vejledning fra Be-low A/S. Vores konsulenter bidrager med viden 
og erfaring- og vi slipper ikke en opgave, før den er afleveret hos en tilfreds kunde.

Be-low A/S
Jellingvej 19 · 9230 Svenstrup
Telefon: 9838 5800
Web: www.be-low.dk · Mail: marianne@be-low.dk

Nedgravede affaldssystemer tilpasset til kundens behov
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Det tog mindre end et år fra 
bestyrelsens første udmel-
ding i oktober 2016 i et 
nyhedsbrev om, at fælles-

arealerne trængte til en renovering, 
til Bjergløkkens ny fællesareal stod 
færdigt. ”Hvordan søren er det overho-
vedet muligt,” er de siden ofte blevet 
spurgt. Svaret er: En bestyrelse, der 
helt fra begyndelsen var godt forbe-
redt, intet overlod til tilfældighederne 
og hele tiden havde for øje, at proces-
sen var det vigtigste.

Da Carsten Bruun Jensen rejste sig 
på generalforsamlingen og sagde – 
med vægt:

– Jeg orker ikke mere, da vidste 
andelshaverne i Bjergløkken, at det 
var alvor. 

Uden for Odense ligger A/B Bjerg-
løkken, som består af 18 étplanshuse. 

På denne efterårsdag, hvor ABFnyt 
besøger foreningen, lufter Svend Erik 
hunden Enzo, og han har et fint udsyn 
over det nye fællesareal – en oversku-

elig græsplæne, nye bede i bløde buer 
med sort jord og små, nye, grønne 
planter samt en rund plads. Og netop 
udsynet er den store forskel fra for blot 
seks måneder siden, hvor han ikke 
kunne se andet end forvoksede buske.

Da foreningen blev bygget for ti år 
siden, blev fællesarealet ”klasket til” med 
kedelige buske, forsythia’er og uægte jas-
min. Det voksede alt sammen, og gennem 
årene har Carsten Jensen, som er pen-
sionist og bor i Bjergløkken, klippet det 
sammen med et par andre andelshavere. 
Nu var det vokset Carsten over hovedet. 

Nye tider
Der skulle være noget andet: pænt, 
overskueligt og vedligeholdelsesfrit. 
Udfordringen var ikke at få det lavet, 
men at få lavet et projekt, som kunne 
vedtages, fortæller næstformand og 
tovholder Bodil Nordberg. For med 
atten andelshavere ville der være atten 
forskellige meninger om, hvordan det 
nye fællesareal kunne se ud.

Først meldte bestyrelsen ud i et ny-
hedsbrev, at de arbejdede på at komme 
med forslag til renovering af fælles-
arealet. Derefter gik de i gang med at 
undersøge.

På den ordinære generalforsamling i 
april 2017 bad bestyrelsen om bemyn-
digelse til at bruge op til 20.000 kr. på 
udarbejdelsen af en plan, og det var 
dér, Carsten, som aftalt, rejste sig op.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget:
– Vi var garderet til tænderne, fortæl-

ler Bodil Nordberg. Alle spørgsmål kun-
ne besvares, som fx: Hvad koster det? 
Hvad vil det betyde for boligafgiften?

Det gik stærkt
Herefter gik det stærkt. En ”hurtigt 
arbejdende, konstruktiv havegruppe” 
med to bestyrelsesmedlemmer og to 
beboere fik til opgave at lave en have-
plan sammen med en havearkitekt.

Først havde de en gartner ude for at 
se på området:

– Hvad vil I have? spurgte gartne-

Formand Lis Andersen, Carsten Bruun Jensen, bestyrelsesmedlem og Bodil Nordberg, tovholder på projektet. Havearkitektens plan blev 
gennemført med en eneste tilføjelse: Der blev også plantet et Thujatræ, der med sit stedsegrønne kan tjene som en slags juletræ. 

Ingen 
Plan B
Fællesarealet var vokset A/B Bjergløkken 
over hovedet og skulle renoveres. 
Det måtte gerne gå stærkt.
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ren. I foreningen er der som sagt atten 
boliger og atten meninger:

– Han løb skrigende bort, fortæller 
Bodil.

Den næste, der blev kontaktet, var 
havearkitekt Janne Fuglsang. Hun 
tog udgangspunkt i de behov, som 
foreningens beboere havde: regulære 
græsflader, som er lette at slå, ingen 
buske at køre rundt om, en lille fæl-
lesplads til en bænk, noget kønt at se 
på året rundt og, vigtigt, vedligehol-
delsesfrit – eller som Janne Fuglsang 
formulerer det lidt mere forsigtigt: 
”vedligeholdelsesvenligt.” 

Drømme og ønsker
Det vigtigste, fortæller Janne Fuglsang, 
var at møde op med et åbent sind og 
høre om beboernes tanker og proble-
matikker, deres drømme og ønsker.

På en ekstraordinær generalforsam-

ling i august blev den endelige plan 
fremlagt. Der var sat tegninger lami-
neret i plastic op, som beboerne kunne 
studere i fred og ro.

Der var kun den ene plan. Janne 
Fuglsang havde lavet ét forslag, som 
man kunne have tillid til, opfyldte 
foreningens behov.

– De penge var godt givet ud, for-
tæller Bodil.

Hvad ville I have gjort, hvis ikke 
projektet var blevet vedtaget?

– Vi havde ingen plan B. Alterna-
tivet var at betale en gartner for at 
vedligeholde det gamle, som vi ikke 
var glade for.

En central del af planen var, at den 
var inklusiv lugning af de nye bede, 
indtil planterne selv har dannet et tæt 
bunddække:

– Det med lugningen var meget 
populært, fortæller Bodil.

Samtlige 17 fremmødte stemte ja, 
og området stod færdigt i oktober 2017.

Har der ikke været utilfredshed 
overhovedet? 

– Jo, det har der, fortæller Bodil 
Nordberg. I tiden efter buskene var 
fjernet, kunne man se en hjemløs og 
forvirret hare på plænen. Den var ikke 
spor glad for at have mistet sit trygge, 
buskede ly. n

Pris for havearkitekt til udarbej-
delse af projektet: 12.800. 

Pris for gartner Jørgen H. Peder-
sen til at virkeliggøre tegninger-
ne: 89.750. 

Pengene kunne findes i budgettet 
uden stigninger i boligafgift.

Haveplanen for de nye udearealer i A/B Bjergløkken. Tallene i haveplanen refererer til en tilhørende planteplan, så beboerne efterfølgende 
ved, hvilke planter, der skal købes ind og hvor på grunden de skal plantes. 
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I en andelsboligforening på 
Nørrebro i København er der de 
seneste 10-12 år sket et gene-
rationsskifte; der er kommet 
mange børnefamilier. Det giver 
nye ønsker til den fælles gård. 
Hvordan kan der blive plads til 
alle i en forholdsvis lille gård? 

ABFnyt har sat beboer og 
medlem af gårdudvalget 
Hauge Marple samt land-
skabsarkitekt Anne Galmar 

stævne i A/B Nørrebrohus’ nye gård. 
Vi sidder på gårdens bedste solsted og 
prøver i et tilbageblik at se på, hvor-
dan det dog kunne lykkes.

Andelsforeningens gård trængte så 
afgjort til fornyelse:

– Det var noget gammelt lort, svært 
at komme rundt i, som en beboer for-
mulerer det.

I 2014 tog bestyrelsen beslutning 
om, at gården skulle renoveres. De 
kontaktede landskabsarkitekt Anne 
Galmar fra VEGA Landskab.

Til det første møde med bestyrelsen 
spurgte Anne Galmar, hvad budgettet 
var. Svaret var, at der ikke var noget 
budget endnu. Det afhang helt af, hvad 
beboerne ville have. Her gik det op for 
Anne Galmar at: 

– Det her er radikalt. Det er en 
bestyrelse, der tager beboerne meget 
alvorligt. 

”Jeres børn larmer” 
En central del af opgaven blev at høre 
beboerne og derefter udmønte deres 
behov i et forslag til en ny gård. Det 
betød en lang række møder mellem 
arkitekt og beboere. Der kom et gård-
udvalg, der i perioden havde op til 
15 medlemmer, og der var i forvejen 
gruppen De grønne Fingre, der var 
meget engagerede i gårdens grønne 

planter, især plantekasserne med 
blomster og krydderurter.

– Du var god til at holde vores brok 
ud, siger Hauge.

– Du er nødt til at få svesken på 
disken. I havde modet til fx at sige til 
hinanden: ”Jeres børn larmer,” og det 
er nødvendigt, at der også er plads til 
brok, for at man kan komme videre, 
svarer Anne Galmar. 

En af de ting, hun gjorde, var, at 
hænge et kort over gården op og på 
et møde bede andelshaverne sætte 
grønne klistermærker på deres bedste 
steder og røde på deres dårligste. Det 
gjorde det meget konkret og åbnede op 
for samtalerne, husker Hauge.

Gårdens øer 
Løsningen blev, at alle andelshavernes 
behov blev omsat til ”øer” i gården 
med tydelige stier imellem. En legeø 
med legeredskaber, et fællesområde, 
hvor man kan være mange med borde 

Andelshaver og medlem af gårdudvalget Hauge Marple og landskabsarkitekt Anne Galmar siddende i gårdens bedste solhjørne.

TEKST OG FOTO SIMON JEPPESEN

Demokrati trækker tænder ud
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og stole, der let kan flyttes rundt, 
masser af hjørner og små pladser, hvor 
man kan sidde ganske få eller alene.

Der er gårdens bedste solsted, hvor 
gårdens ældre har siddet i mange år 
og nydt aftensolen. Her er nu et lille, 
hævet trædæk i god siddehøjde, 45 
cm. Som del af solstedet er et plante-
bed med japansk løn. Det er perfekt 
til at sidde ganske få, stille og roligt. 
Legende børn og større grupper med 
øl og pizza må finde andre steder at 
være i gården. 

Projektet blev udviklet i samarbejde 
med gårdudvalget, og alle beslutnin-
ger blev truffet i enighed – undtagen 
en: Farven på stiernes klinker. Dér var 
enighed ikke mulig, og der måtte en 
afstemning til.

En havearkitekt har i en anden 
sammenhæng sagt, at beboerne kan 
stå med en meget lille faglighed, men 
med en stor vilje til selv at bestemme?

– Det er rigtigt. Men folk er jo selv 
eksperter i, hvad de gerne vil bruge 
deres gård til. Det ved arkitekten ikke, 
og derfor er det så vigtigt, at vi kan 
lytte og omsætte det vi hører, svarer 
Anne Galmar.

– Det er nok vigtigt at sige, hvad 
man har brug for, ikke hvad man 
gerne vil have, foreslår Hauge Marple, 
og det erklærer Anne Galmar sig helt 
enig i.

Men det har, som sagt, været en sej 
kamp.

– Alt i gården har været igennem en 
proces, fortæller Cecilie Boesen, pro-
jektleder og tovholder. Hun trækker 
vejret dybt ind og fortsætter:

– Det har været en meget lang 
proces.

En anden beboer i foreningen og 
medlem af gårdudvalget, Kristian 
Svennevig, fortæller:

– En åben proces, det trækker 

tænder ud. Men det er sådan, det skal 
være, så kommer man frem til det bed-
ste resultat. n

FAKTA
Nørrebrohus består af 131 andele. 
Gårdprojektet blev vedtaget på en 
ekstraordinær generalforsamling 
6. april 2016, og ud af 71 fremmød-
te var 3 imod. Arbejdet gik i gang 
marts 2017 og var afsluttet juli 
2017. Renoveringen kostede 4,1 mil-
lioner kr. og blev finansieret med 
låneomlægning og med den buffer, 
der før har været i økonomien. På 
sigt kan der komme en forhøjelse af 
boligafgiften på 50 kr.

Link til projekt
VEGALANDSKAB.DK/PROJEKTER/
NOERREBROHUS

Beboernes forskellige behov har fået øer. Her: Legeø og gårdens bedste solsted i baggrunden
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Få et gratis og 
uforpligtende møde. 

Kontakt os på 33 13 79 50 
eller info@status-kbh.dk

Du kan også læse mere 
om vores produkter og priser 
på www.statusdanmark.dk

Brug for sparring og uvildig rådgivning?
Har I benyttet de sidste mange års rentebevægelser til lø-
bende at omlægge og optimere foreningens lån? Har I holdt 
øje med bidragssatsen og undersøgt mulighederne for at 
få sænket denne? Hvilken beslutningsproces gennemgik 
foreningen sidste gang der skulle optages et lån?   

Træf de rigtige valg med en finansiel strategi
I Status tager vi afsæt i foreningens situation og sammen 
formulerer vi en finansiel strategi, som sikrer en stabil drift. 
En klar retning, der kan følges år efter år og sikrer mod 
forhastede ”afstikkere”.

Vi tager udgangspunkt i det klassiske fastforrentede 30 
årige obligationslån, der opfylder behovet for en tryg og 
gennemsigtig finansiering, som de fleste andelsboligfor-
eninger har. Det vil sige:

• Et lån, som sikrer andelsværdien bedst muligt
• Et lån, hvor ydelsen ikke stiger og dermed påvirker   
 boligafgiften
• Et lån, hvor foreningen kan få en gevinst, både når   
 renten stiger og falder

Særligt for selvadministrerende foreninger har vi stor 
erfaring i at forhandle bidragssatsen ned og vi overvåger 
samtidig at den forbliver på det lavest mulige niveau.

OVERVÅGNING 
OG OPTIMERING 
AF REALKREDITLÅN
Få lavere bidragssats og undgå 
risikable og uigennemskuelige lån!

Følg ABF på 
facebook.com/abf.rep.dk 

og få nyheder 
og information om 
andelsboligområdet

FÅ BESØG AF ABF
Book en lokal ABF-repræsentant, som kommer ud i net-
op jeres forening og fortæller om ABF, andelsboligsekto-
ren og hvad I kan bruge ABF til. 

Jeres bestyrelse skal blot kontakte ABF’s sekretariat og 
booke et møde, så søger vi for, at der kommer en lokal 
ABF repræsentant ud til jer.

Kontakt ABF på abf@abf-rep.dk eller ring på 33 86 28 30

Send naboen ud 
af din lejlighed

48 14 11 88
www.papiruld.dk

Overvejer du at flytte pga. 
støj i din lejlighed?

Det behøver du ikke!

Få lyd-isoleret med Papiruld.

PRISER FRA
12.000 kr.

RING OG HØR OM DINE MULIGHEDER
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Foreningshjemmeside

ABF har i samarbejde med Go2net udviklet en hjemmesideska-
belon særligt til andelsboligforeninger. 

Her kan I fortælle omverdenen om jeres forening, I kan uploade 
det seneste referat fra generalforsamlingen, I kan oprette en ven-
teliste, og I kan booke fælleshuset til den årlige sommerfest. 

Hjemmesiden findes i to versioner, den har et enkelt design og er 
let at redigere, så den passer til lige netop jeres forening. 

Pris: 110/175 kr. pr. måned inkl. moms.

ABF-håndbogen er en håndbog for private andels-
boligforeninger, der beskriver juridiske, tekniske og 
økonomiske emner ift. driften og findes både i trykt 
og digital udgave.

Den digitale håndbog fungerer som en passwordbe-
skyttet hjemmeside, som man tegner abonnement 
på, og bliver løbende opdateret, så den følger den 
nyeste lovgivning på området.

Prisen for den digitale håndbog er for medlemmer 
850 kr. det første år og herefter 400 kr. pr. år. Ik-
ke-medlemmer betaler 1.700 kr. det første år og 800 
kr. de næste år. 

Generalforsamlingerne venter forude i mange foreninger, og det kan 
betyde nye ansigter i bestyrelserne. ABF anbefaler, at foreningen har 
en foreningsmail, som alle bestyrelsesmedlemmer 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 medlem af bestyrelsen, så husk at infor-
mere offentlige myndigheder som fx kommunen og CVR-registret. 

Det gælder dog ikke de foreninger, som har fast adresse hos fx 
administrator eller i foreningens bestyrelseslokale/-kontor. Husk 
at give ABF besked om 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.

Læs mere om ABF’s 
Landsmøde på
WWW.ABF-REP.DK > OM ABF > LANDSMØDE 

Læs mere på
WWW.ABF-REP.DK > MEDLEMSKAB > 
FORENINGSHJEMMESIDE

Foreningsmail

Sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. oktober 2018, hvor ABF 
afholder landsmøde på Radisson ODEON i Odense. Alle med-
lemsforeninger er inviteret.

Landsmødet er ABF’s øverste myndighed og afholdes hvert 
4. år. Her vælges ABF’s formandskab, og de overordnede prin-
cipper for ABF’s arbejde fastlægges. Det er også landsmødet, 
som træffer beslutning om ABF’s vedtægter, mål- og princip-
program samt medlemskontingents størrelse.

Medlemsforeninger kan indsende forslag til behandling på 
landsmødet. Har man et forslag, som man gerne vil have på 
dagsordenen, skal det være ABF’s sekretariat i hænde senest 
fredag den 15. juni 2018.

Dagsorden og forslag vil blive sendt til foreningens formand i 
august 2018.

Der kommer mere information om dagsorden, 
forslag mv. i de kommende numre af ABFnyt.

ABF’s Landsmøde 2018

abf nyt

Følg ABF på
FACEBOOK.COM/ABF.REP.DK

Læse mere på
WWW.ABF-HÅNDBOGEN.DK

Ønsker du information om andelsboligområdet, kan du ”synes 
godt om” ABF’s facebookside og få opdateringer med nyhe-
der, information og viden.

Tre af efterårets populære opdateringer har været:
 • Medlem efterspørger erfaring med blødgørings-
  anlæg (6. december)

 • Politisk aftale om andelsboligsektoren (27. november)

 • Video: Renovering af din andelsbolig (14. november)

Facebook-hits

Digital håndbog
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Kurset går i dybden med de regler, der gælder ved vurdering af individuelle forbedringer og løsø-
re i forbindelse med overdragelse af en andelsbolig. 

På kurset får I også råd og vejledning om, hvordan bestyrelsen prisfastsætter tilpasset inventar 
og forbedringer. 

Derudover vil underviseren komme ind på, hvad man som bestyrelse skal være opmærksom på, 
hvis boligen er dårligt vedligeholdt og give konkrete eksempler på og forslag til, hvordan man 
kan reducere skaderne.

Indhold:
• Hvordan skal bestyrelsen reagere på dårlig vedligeholdelse?
• Hvordan prisfastsætter bestyrelsen arbejde, som sælger selv har udført?
• Hvornår skal bestyrelsen stille krav til sælger om udbedring af mangler?
• Hvad gør bestyrelsen, hvis der opstår uenighed om prisen?

Kurset tager udgangspunkt i ABF’s standardvedtægter* samt afsnittet ”Værdi af individuelle 
forbedringer” i ABF håndbogen 2016. Det er ikke et krav, at foreningen bruger ABF’s standard-
vedtægter for at kunne deltage på kurset. 

*ABF’s standardvedtægter kan frit downloades på www.abf-rep.dk.

Kurset er en generel introduktion til overdragelse af andelsbolig. Her kan I lære mere om de 
forskellige procedurer, som er en del af en overdragelse. 

Undervejs kommer deltagerne blandt andet rundt om ”gennemgang af boligen med køber” og de 
praktiske procedurer i forbindelse med en andelshavers udtræden af foreningen. 

Kurset tager udgangspunkt i ABF’s standarddokument ”Procedure ved udtræden”, og deltagerne 
vil på kurset blive vejledt i at udfylde de dokumenter, som bruges ved overdragelse, bl.a. den nye 
overdragelsesaftale.

Indhold:
• Hvordan udfylder I et vurderingsskema på forbedringer? 
• Hvordan godkender bestyrelsen forbedringsværdier?
• Hvordan udfylder I en overdragelsesaftale?
• Hvordan godkender bestyrelsen køber og overdragelsesaftalen?
• Hvordan udfyldes nøgleoplysningsskemaet?

Efter kurset har deltagerne fået indsigt i, hvordan overdragelser kan håndteres, som en del af 
den daglige drift og med udgangspunkt i ABF’s standarddokumenter.

Forbedringer og løsøre

Overdragelse

KURSER

Sted: Dato: Tidspunkt:
Skive 10.04.18 kl. 17-20
Rødekro 23.04.18 kl. 17-20

Underviser: 
Arkitekt med erfaring inden for 
vurdering af andelsbolig

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav byggeri

Pris: 415 kr.

Sted: Dato: Tidspunkt:
Vordingborg 03.03.18 kl. 10-16
Kolding 10.03.18 kl. 10-16
Randers 17.03.18 kl. 10-16
Holbæk 14.04.18 kl. 10-16

Underviser: 
Ekstern advokat 

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav byggeri

Pris: 815 kr.

SALG
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KURSER

Kurset er for foreninger, som håndterer salg, primært uden administrator. Underviseren gennem-
går bestyrelsens forskellige opgaver og roller i forbindelse med forskellige situationer, der opstår i 
forbindelse med salg af andel, og hvordan bestyrelsen tackler dette konkret. 

På kurset gennemgår og udfylder underviseren et eksempel på en adkomsterklæring; et dokument, 
som bestyrelsen har pligt til at underskrive, når en andelshaver vil optage lån med pant i boligen. 
Der bliver også vist eksempler på, hvordan breve til kreditorer kan skrives, så der ikke efterføl-
gende opstår konflikter. Derudover vil der være en gennemgang af, hvordan bestyrelsen udfylder 
nøgleoplysningsskemaet for andelsboligforeningen.

Indhold:
• Hvordan håndterer vi mangelproblematikken som bestyrelse i forbindelse med salg?
• Hvad er en adkomsterklæring, og hvordan udfylder vi den?
• Hvem skal have penge først, når der er gæld i boligen? 
• Hvordan udfylder bestyrelsen nøgleoplysningsskemaet?

Kurset tager udgangspunkt i ABF’s standardvedtægter*. Det er dog ikke et krav, at foreningen 
bruger ABF’s standardvedtægter for at kunne deltage på kurset. 
Kurset er praktisk anlagt, og når kursisten forlader kurset, vil kursisten have en forståelse af, hvor-
dan man konkret håndterer forskellige situationer.

*ABF’s standardvedtægter kan frit downloades på www.abf-rep.dk.

Udvidet overdragelse

SALG

Sted: Dato: Tidspunkt:
Middelfart 22.03.18 kl. 17-20
Næstved 23.04.18 kl. 17-20

Underviser: 
Medlemsrådgiver fra ABF

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav byggeri

Pris: 415 kr.

LEDELSE

Kurset giver en udførlig viden om, hvilket ansvar bestyrelsesmedlemmer påtager sig på vegne 
af en andelsboligforening. Det kan fx være bestyrelsens ansvar i byggesager, overdragelse af 
andele, løsning af interne stridigheder eller afgørelser om foreningens økonomi.

Derudover får I på kurset indblik i, hvornår foreningen bør søge professionel bistand, fx hos en 
advokat eller revisor.

Indhold:
• Hvornår er man økonomisk og juridisk ansvarlig som bestyrelsesmedlem?
• Hvorfor er det vigtigt, at bestyrelsen tegner en bestyrelsesansvarsforsikring?
• Hvad betyder inhabilitet for bestyrelsen?

Underviseren gennemgår den bestyrelsesansvars- og besvigelsesforsikring, som medlemmer kan 
tegne gennem ABF. 

Bestyrelsesansvar

Sted: Dato: Tidspunkt:
Odense 20.02.18 kl. 17-20
Hillerød 06.03.18 kl. 17-20

Underviser: 
Ekstern advokat

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav byggeri

Pris: 415 kr.

Kurset giver en generel introduktion til bestyrelsens arbejde og rolle i foreningen. På kurset kommer I 
rundt om emner som ansvar, kompetencer og opgaver i forhold til at løfte den daglige drift i foreningen. 

Kurset giver også indsigt i emner som fællesarbejde, fremleje og generalforsamling og giver ret-
ningslinjer for, hvordan bestyrelsen kan tackle udfordringer som eksklusion og fremleje. 

Indhold:
• Hvordan vælges bestyrelsen? 
• Hvordan fordeles bestyrelsesposter?
• Hvordan foregår beslutninger og afstemninger på bestyrelsesmøder?
• Hvordan skal bestyrelsen reagere på manglende betaling af boligafgift?

Kurset tager udgangspunkt i ABF’s standardvedtægter*. Det er ikke et krav, at foreningen bruger 
ABF’s standardvedtægter for at kunne deltage på kurset.

*ABF’s standardvedtægter kan frit downloades på www.abf-rep.dk.

Bestyrelsesarbejde

Sted: Dato: Tidspunkt:
Holbæk 24.02.18 kl. 10-16
København 05.05.18 kl. 10-16

Underviser: 
Ekstern advokat

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav byggeri

Pris: 815 kr.
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LEDELSE

Kurset giver en grundlæggende viden om foreningens økonomi og udregning af andelskronen, 
som er styrende for foreningens drift og udvikling.

Derudover kommer kurset rundt om de mange valg, som foreningen skal tage, når I vælger lån. 
Underviseren afdækker også finansiering i foreninger, som har modtaget offentlig støtte.
Der bliver også tid til at fokusere på lånetyper, som renteswap, der trods et dårligt ry også har 
sine fordele.

Indhold:
• Hvilke lånetyper eksisterer på markedet?
• Hvordan konverterer I et eksisterende lån?
• Hvilken betydning har en renteswap for foreningens økonomi?
• Hvilke handlemuligheder har en økonomisk trængt forening?

Efter kurset har deltagerne fået en indføring i samspillet mellem de forskellige lånetyper og 
deres indflydelse på foreningens andelskrone.

Kurset giver en grundlæggende viden om betydningen af de forskellige poster i en andelsbolig-
forenings årsrapport. 

Underviseren fokuserer også på, hvordan bestyrelsen kan administrere det daglige bogholderi 
og den årlige budgetlægning og regnskabsaflæggelse. 

Derudover kommer I på kurset rundt om beregningen af andelskronen.

Indhold:
• Hvad skal en god årsrapport indeholde?
• Hvilke regler gælder for den årlige regnskabsaflæggelse?
• Hvordan beregner en forening andelskronen? 

Inden kursusstart kan deltagerne sende foreningens nyeste årsrapport til ABF. 
På kurset vil underviseren bruge relevante eksempler fra deltagernes foreninger. ABF skal have 
årsrapporterne senest en uge inden kursusstart.

Økonomi og lån

Årsrapport og budget

Når en andelshaver afgår ved døden, vil der være en masse spørgsmål, som bestyrelsen skal 
forholde sig til. Kurset vil komme med anvisninger på, hvad bestyrelsen skal være opmærk-
som på, og hvordan man skal handle og reagere, når en andelshaver er afgået ved døden.

Indhold:
• Hvad er et dødsbo?
• Hvordan sikrer foreningen sine krav overfor dødsboet? 
• Dødsboets rettigheder og pligter overfor foreningen
• Overdragelsesprocedure ved salg, når der er tale om et dødsbo.

Efter kurset vil deltagerne have fået en forståelse af, hvad et dødsbo er, og hvordan man 
som forening beskytter sine rettigheder i disse sager.

Dødsboer

Sted: Dato: Tidspunkt:
Roskilde 05.03.18 kl. 17-19.30

Underviser: 
Medlemsrådgiver fra ABF 

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav byggeri

Pris: 415 kr.

Sted: Dato: Tidspunkt:
Hillerød 27.02.18 kl. 17-19.30

Underviser: 
Medlemsrådgiver fra ABF

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav byggeri 

Pris: 415 kr.

Sted: Dato: Tidspunkt:
Aalborg 03.02.18 kl. 10-16
Roskilde 17.03.18 kl. 10-16
Vejen 14.04.18 kl. 10-16

Underviser: 
Ekstern revisor

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav byggeri 

Pris: 815 kr.

KURSER

ØKONOMI
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Det er blevet populært at udleje sin bolig via tjenester som “Airbnb”, og det kan udfordre græn-
serne i foreningen. Så hvordan kan man håndtere den form for korttidsudlejning i foreningen? Og 
hvordan skal man generelt håndtere fremleje af andelsboliger?

Indhold: 
• Hvad skal man være opmærksom på ved korttidsudlejning og fremleje? 
• Hvilke typer aftaler og vedtægtsændringer kan man lave i foreningen, hvis der er enighed om, 
 at der må fortages korttidsudlejning? 

Deltag på dette korte gå-hjem-møde og få viden og inspiration til måder at håndtere udlejning og 
fremleje i jeres forening.

Gennem de seneste år har ABF oplevet stigende interesse blandt foreninger for at opsætte 
altaner, da de udgør en naturlig forlængelse af boligens areal og sammensmelter fornemmel-
sen af at være både ude og inde i etagebyggeri.

ABF inviterer derfor foreningen til et arrangement, hvor en jurist og en arkitekt vil give et 
indblik i de overvejelser og problematikker, som ofte melder sig, når en forening skal opsætte 
altaner på ejendommen.

Indhold:
• Hvordan kan projektet tilrettelægges?
• Hvad er beslutningsprocessen i foreningen?
• Hvordan skal projektet finansieres?
• Hvilken teknisk rådgivning bør man få?
• Hvilke kommunale godkendelser skal man have?
• Eksempler på altanløsninger

Arkitekten vil beskrive selve byggefasen, og hvad foreningen arkitektonisk bør være opmærk-
som på, mens juristen vil komme ind på de juridiske overvejelser, som foreningen bør gøre sig.
Både bestyrelsesmedlemmer og andre andelshavere er velkomne.

Airbnb og fremleje 

Altanprojekter

Er der hvepsereder på loftet eller væggelus i jeres andelsforenings bygninger? Har I rotter på 
foreningens område? Skadedyr kan være til stor gene i en andelsboligforening, så hvordan 
kan foreningen komme skadedyrene til livs? Hør en skadedyrskonsulent fortælle om, hvor-
dan I kan gribe skadedyr an, og hvad foreningen kan gøre for at komme af med skadedyr. 

Indhold: 
• Hvordan kommer disse skadedyr ind i boligen/ejendommen?
• Hvordan slipper foreningen af med skadedyrene?
• Kan kommunen hjælpe med at fjerne skadedyrene? 

Deltag på arrangementet og bliv godt rustet til at bekæmpe skadedyr i foreningen. 

Bekæmp skadedyr 

Sted: Dato: Tidspunkt:
København 08.02.18 kl. 17-18

Pris: Gratis

Sted: Dato: Tidspunkt:
København 05.04.18 kl. 18.30-20.30

Pris: Gratis

Sted: Dato: Tidspunkt:
Odense 11.04.18 kl. 17-19

Pris: Gratis

ARRANGEMENTER

Hvad gør I som forening for at sikre, at andelshaverne kan blive boende i foreningen, når 
de kommer op i årene? Deltag på dette arrangement og hør, hvad I som forening bør være 
opmærksom på, så andelsboligen kan være en bolig for alle livsaldre. 

Indhold:
• Hvad kan man søge kommunen om hjælp til og hvor søger man henne? 
• Hvordan kan man indrette sin bolig og foreningens fællesarealer?
• Hvordan kan man lave aftaler mellem andelshavere, der gør hverdagen sikker? 
• Hvordan kan man deltage ved fællesopgaver i foreningen?

Deltag i debatten og få nye ideer med hjem til at gøre det nemmere at blive ældre og boende 
i foreningen. Både bestyrelsesmedlemmer og andre andelshavere er velkomne.

Bliv ældre i boligen 

Sted: Dato: Tidspunkt:
Rønne 10.04.18 kl. 17-19
Hillerød 08.05.18 kl. 19-21

Pris: Gratis
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ARRANGEMENTER

Ganske få foreninger i ældre etageejendomme har elevator i ejendommen, men det kan være 
en god investering. En elevator kan lette hverdagen særligt for bl.a. ældre beboere og børne-
familier ved at lette adgangen op til lejlighederne. Selvsagt øger en elevator også tilgænge-
ligheden for kørestolsbrugere og dårligt gående.  

Mange andelsboligforeninger har et ønske om at etablere en elevator i foreningen, men ved 
måske ikke helt, hvordan det kan gribes an. ABF inviterer derfor til et kort møde, hvor delta-
gerne kan blive klogere på de muligheder der er for at få elevatorer. 

Indhold: 
• Hvilke forskellige muligheder er der for at etablere en elevator i en ejendom?
• Hvordan foregår en etableringsproces? 
• Hvad skal man være opmærksom på som forening? 

Deltag i dette korte gå-hjem-møde og hør om mulighederne for at få elevator i jeres forening.

Etablering af elevator 

Sted: Dato: Tidspunkt:
København 18.04.18 kl. 17-18

Pris: Gratis

Kom 

og mød

Bella Center, 
København
25.-26. april 2018

VIP-arrangement med fokus på andelsboligområdet

Onsdag den 25. april fra kl. 16 til 20 inviterer ABF i samarbejde med Ejen-
domsmessen til VIP-arrangement med fokus på andelsboligforeninger. Her 
holder messens stande ekstraordinært åbent, og du kan du høre oplæg fra 
to scener om alt fra Airbnb, vedligeholdelsesplaner og digitale foreninger, til 
debat om andelsboligens betydning for storbyen. Arrangementet er gratis og 
kræver kun, at du har tilmeldt dig på forhånd.

Ejendomsmessen byder denne aften på et traktement for tilmeldte besøgen-
de fra ABF.

Kom efter arbejde og bliv klogere på aktuelle andelsboligemner. 

Vi glæder os til at se dig og din forening!

Ejendomsmessen samler de mest 
indflydelsesrige ejendomsaktører 
fra hele København på to intensive 
dage fyldt med netværk og viden. 

Begge dage fra kl. 9 er ABF på sin 
stand, klar til at give dig viden og in-
spiration om andelsboligforeninger. 

Åbningstider: 
25. april kl. 9-20
26. april kl. 9-16 Tilmeld jer på ejendomsmessen.dk med registreringskode 5050
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ARRANGEMENTER

Flere foreninger, særligt i de større byer, vælger i disse år at få foretaget en såkaldt valuarvur-
dering af andelsboligforeningen. Det er i stedet for at bruge den seneste offentlige vurdering, 
der ikke er blevet opdateret siden 2012 og først forventes opdateret i 2020. Men hvad er for-
skellen på de to vurderingstyper, og hvad betyder vurderingstyperne for foreningen? 

Deltag på arrangementet og hør mere om vurderingstyperne. 

Indhold: 
• Hvordan foretages en valuarvurdering? 
• Hvad er forskellen på den offentlige vurdering og en valuarvurdering?
• Hvad kan de to vurderingstyper betyde for jeres andelsboligforening? 

Arrangementet gør jer klogere på den offentlige vurdering og valuarvurderinger, så I bliver 
bedre klædt på, når I skal vælge vurderingstype i jeres forening. 

Forstå valuarvurderinger 

Andelsboligforeningens mange møder er vigtige. Det er her, at de store beslutninger om for-
eningen tages, og det er her, man fastsætter den daglige drift af foreningen. Beslutninger, 
som fx kan have betydning for din pengepung. 

Dårlige møder kan dog gøre, at andelshavere mister lysten til at involvere sig i deres for-
ening. Dårlige møder kan hive energi ud af bestyrelsesarbejde, generalforsamlinger og diver-
se udvalg i en forening. 

Deltag på dette møde, og lær mere om, hvordan I kan skabe gode møder i jeres forening. 

Indhold:
• Hvad består et godt møde af?
• Hvordan kan man planlægge en god dagsorden?
• Hvilke mødeteknikker findes der?
• Hvordan kan man sikkert komme godt fra start til slut på mødet?
• Hvordan kan man håndtere personer, der ofte tager ordet og fylder meget på møderne?

Mødet giver dig værktøjer til at afholde bedre møder. Møder, hvor foreningens medlemmer 
føler, de bliver hørt, hvor folk har respekt for hinanden, hvor mødet fører til beslutninger og 
arbejdsplaner, og hvor deltagerne går tilfredse hjem. 

Hold gode møder 

Sted: Dato: Tidspunkt:
København 31.01.18 kl. 18.30-21

Pris: Gratis

Sted: Dato: Tidspunkt:
Holbæk 27.02.18 kl. 17-19

Pris: Gratis

Hver dag finder nyheder og historier deres vej til redaktioner på landets aviser og tv-stati-
oner. Men hvordan bliver nyhederne til, og hvad skal der til, før en historie bliver taget op i 
pressen?

Det kan være svært at vide, hvordan man bedst muligt får en historie i medierne, men måske 
er der gode ideer og tips til at få en historie frem i lyset. Kom med på rundvisning på TV2 
Bornholm, og få en forståelse for, hvordan tv-stationen arbejder og udvælger nyheder.

Indhold:
• Hvordan arbejder og udvælger TV2 Bornholm deres nyheder og historier?
• Hvad skal der til for, at en historie bliver udvalgt?

Efter rundvisningen har du fået større forståelse for, hvordan nyhederne finder deres vej 
frem i pressen, og inspiration til, hvordan du selv kan sætte historier fra din hverdag som 
andelshaver på dagsordenen.

Få foreningen i pressen 

Sted: Dato: Tidspunkt:
Aakirkeby 28.02.18 kl. 14-15.30

Pris: Gratis
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Husorden 

Sted: Dato: Tidspunkt:
Silkeborg 01.03.18 kl. 17-19
Esbjerg 15.03.18 kl. 17-19
Vordingborg 11.04.18 kl. 17-19

Pris: Gratis

Sted: Dato: Tidspunkt:
København 21.03.18 kl. 18.30-20.30

Pris: Gratis

Sted: Dato: Tidspunkt:
København 07.03.18 kl. 17-18.30
Herning 13.03.18 kl. 17-19

Pris: Gratis

ARRANGEMENTER

ABF’s medlemsrådgivning kom i efteråret 2017 med en ny husorden. 

En god husorden kan blandt andet sikre godt naboskab, skabe tryghed, forebygge konflikter 
og sætte ord på, hvordan samtlige andelshavere kan tage hensyn til hinanden. 

Husordenen fra ABF er et arbejdsredskab, som I skal tilpasse til jeres andelsboligforening. 
Målet er, at jeres forening sammen får vedtaget en række generelle leveregler og hensyn, 
der passer præcis til jeres forening. 

Arrangementet vil bl.a. give viden om:
• Hvad er en husorden? 
• Hvordan vedtages husordenen på en generalforsamling?
• Hvad kan en husorden indeholde? 
• Er det muligt at ekskludere et medlem, der ikke overholder husordenen?
• Er husdyrhold en del af husordenen?

Deltag på arrangementet og bliv præsenteret for ABF’s nye husorden, der har fokus på tryg-
hed og det gode naboskab i jeres forening. 

Er du en af de heldige med altan, så har du formentlig et fantastisk uderum som du har lyst 
til at bruge både sommer og vinter. Men til tider ender altanen dog med mere at blive et rum 
til opbevaring, og årstidernes skiften kan slide på altanen. 
På dette møde får du inspiration og tips til indretning af din altan, og viden om, hvad du 
løbende kan gøre for at vedligeholde den. 

Indhold: 
• Hvordan kan man indrette sin altan, så man bedst muligt udnytter pladsen og mulighederne? 
• Kort om, hvordan forskellige altaner skal vedligeholdes 

Deltag på dette møde, og få inspiration til, hvordan din altanindretning kan skabe et hygge-
ligt ekstra opholdsrum ude – også når det gælder indretning af små altaner. Du vil også få 
lidt viden med om vedligehold. 

Årsrapporten er foreningens regnskab og indeholder vigtig viden om foreningens økonomi. I 
forbindelse med den ordinære generalforsamling får alle andelshavere udleveret en årsrap-
port, men det kan være svært at forstå, hvordan årsrapporten skal læses. 

På dette arrangement gennemgår underviser årsrapporten og giver dig viden om, hvordan du 
skal forstå rapportens indhold. 

Foreningens økonomi har også betydning for dig som andelshaver, bl.a. for dine lånemulighe-
der. Og det kan du høre mere om på dette arrangement.

Indhold:
• Hvordan er en årsrapport bygget op?
• Hvilke begreber bruges der i rapporten, og hvad betyder begreberne?
• Hvilke elementer af rapporten har betydning for din økonomi?
• Hvilket hurtigt overblik giver et nøgleoplysningsskema?
• Hvad har du af lånemuligheder som andelshaver
• Hvilken sikkerhed skal banken have?

Når du har deltaget på arrangementet har du værktøjerne til at gennemskue årsrapporten og 
har derved overblik over foreningens økonomi, samt hvordan den kan påvirke din privatøkonomi. 

Indretning af altan 

Årsrapporten og dine lånemuligheder 
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KURSER
Salg

Forbedringer og løsøre

Skive Tirsdag 10.04.18 17.00-20.00

Rødekro Mandag 23.04.18 17.00-20.00

Overdragelse

Vordingborg Lørdag 03.03.18 10.00-16.00

Kolding Lørdag 10.03.18 10.00-16.00

Randers Lørdag 17.03.18 10.00-16.00

Holbæk Lørdag 14.04.18 10.00-16.00

Udvidet overdragelse

Middelfart Torsdag 22.03.18 17.00-20.00

Næstved Torsdag 23.04.18 17.00-20.00

Ledelse

Bestyrelsesansvar

Odense Tirsdag 20.02.18 17.00-20.00

Hillerød Tirsdag 06.03.18 17.00-20.00

Bestyrelsesarbejde

Holbæk Lørdag 24.02.18 10.00-16.00

København Lørdag 05.05.18 10.00-16.00

Dødsboer

Roskilde Mandag 05.03.18 17.00-19.30

Økonomi

Økonomi og lån

Hillerød Tirsdag 27.02.18 17.00-19.30

Airbnb og fremleje

København Torsdag 08.02.18 17.00-18.00

Altanprojekter

København Torsdag 05.04.18 18.30-20.30

Bekæmp skadedyr

Odense Torsdag 11.04.18 17.00-19.00

Bliv ældre i boligen

Rønne Tirsdag 10.04.18 17.00-19.00

Hillerød Tirsdag 08.05.18 19.00-21.00

Etablering af elevator

København Onsdag 18.04.18 17.00-18.00

Forstå valuarvurderinger

København Onsdag 31.01.18 18.30-21.00

Målgruppe
Kurserne er åbne for alle andelshavere i ABF’s medlemsforenin-
ger, men henvender sig primært til bestyrelsen i foreningen.

Priser
Eftermiddags- og aftenkurser:  ..................................415 kr.
Lørdags- og dagskurser: ............................................815 kr.
Priser er inkl. moms og forplejning.

Rabat
Der gives 25% rabat, hvis flere andelshavere fra samme for-
ening deltager på samme kursus.

Tilmelding
Tilmeld dig på www.abf-rep.dk, send en mail til abf@abf-rep.dk 
eller ring på telefon 33 86 28 30. 
Tilmeldingsfrist er en uge før kursusstart.

Bekræftelse på tilmelding
ABF sender en bekræftelse til deltageren via mail indenfor fem 
dage efter, at vi har modtaget tilmeldingen. Desuden sendes en 
kursusindkaldelse via SMS til deltageren to dage før kurset. Fak-
tura sendes til foreningens formand/kontaktperson efter kurset.

Afbud
Ved afbud kan kursister gratis melde fra indtil otte dage før 
kursets start. Herefter skal foreningen betale, selvom andels-
haveren ikke møder frem. Foreningen har dog mulighed for at 
sende en anden deltager i stedet.

Få foreningen i pressen

Aakirkeby Onsdag 28.02.18 14.00-15.30

Hold gode møder

Holbæk Tirsdag 27.02.18 17.00-19.00

Husorden

Silkeborg Torsdag 01.03.18 17.00-19.00

Esbjerg Torsdag 15.03.18 17.00-19.00

Vordingborg Onsdag 11.04.18 17.00-19.00

Indretning af altan 

København Onsdag 21.03.18 18.30-20.30

Årsrapporten og dine lånemuligheder

København Onsdag 07.03.18 17.00-18.30

Herning Onsdag 13.03.18 17.00-19.00

Økonomi

Årsrapport og budget

Aalborg Lørdag 03.02.18 10.00-16.00

Roskilde Lørdag 17.03.18 10.00-16.00

Vejen Lørdag 14.04.18 10.00-16.00

Praktisk information

ARRANGEMENTER
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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

Gaihede a/s . Trekronergade 126
 
H .  2500 Valby .  www.gaihede.dk   

Gaihede, ingeniører og arkitekter, hjælper jer
med at lave en plan over vedligehold og
nødvendige investeringer i jeres ejendom.
Det sikrer ro og luft til andre spændende
projekter i andelsboligforeningen.

Gaihede er eksperter i renovering og
vedligehold af bygninger. Vi hjælper
allerede en række foreninger med:

•  Bygningsrenovering
•  Vedligeholdsplan
•  VVS-installationer
•  Energioptimering
•  Skybrudssikring

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

Vi passer på jeres bygning
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TEKST OG FOTO SIMON JEPPESEN
andelsliv  

FORNYELSE 
I DYBDEN

En andelsboligforenings udearealer skulle fornys, og det ikke kun på overfladen.  
Fornyelsen gik også i dybden. I en forening i Sorø fik formanden en tanke, og tanken blev til en tank.

Livserfaring er 
der meget af i 
A/B Sønderga-
de 3-21 i Sorø. 

Flertallet af de ti andelsha-
vere er i pensionsalderen. 
Formanden, Mogens Koziel, 
kalder sig en af de unge, 
han er kun 60 år:

– Jeg er glad for at bo her, 
for helvede mand, udbryder 

han spontant, da ABFnyt 
møder ham til en snak om 
foreningen, deres udeareal  
og om deres nye vandtank.

Mogens Koziel er født 
og opvokset i Sorø. Han er 
en stor mand med kraftige, 
arbejdsparate hænder, han 
er vant til tage fat – og gør 
det. Han og hans kone kom 
til foreningen i 2006, og han 

blev formand to år senere:
– Jeg kunne se af regn-

skaberne, at her er der man-
ge ting, der kan spares på. 

Han viser gerne rundt. På 
parkeringspladsen møder vi 
en anden andelshaver, Lotte 
Lünell, hun er ved at vaske 
sin bil. Slangen hun bruger 
fører til en hane, hanen 
får vand fra en tank under 

jorden, og tanken fyldes 
af regnvand fra husenes 
tagrender. 

En overhaling
Foreningens udearealer 
trængte til en overhaling:

– Alt var begyndt at blive 
kedeligt. Her var græs og 
ikke en skid andet, fortæller 
Mogens.

Vandet fra tanken under jorden bruges bl.a. til havevanding og bilvask, her af andelshaver Lotte Lünell.
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Samtidig skulle forenin-
gens varmtvandsbeholdere 
skiftes ud – og så læste 
Mogens om en tank til 
opsamling af regnvand i et 
blad. Når der var håndvær-
kere, skulle de altid ind og 
låne vand i et af husene. 
Det kunne de i stedet få fra 
sådan en tank, og så ville 
der være masser af vand 
til havevanding og bilvask. 
Vand fra himlen, ganske 
gratis.

Bestyrelsen bad en 
havearkitekt komme med 
et bud på et nyt fællesom-
råde, og havearkitekten 
fremlagde derefter sit 
forslag på et beboermøde i 
Mogens’ stue.

Der var noget beplant-
ning disponeret, så der er 
noget at se på året rundt, et 
fælles siddested i midten 
af plænen med bænke og 
borde, brolægning i stedet 
for grusstier og to eks-
tra parkeringspladser til 
gæster for enden af græs-
plænen.

Havearkitekten, Michael 
Møller, fortæller, at han, 
når han laver planer til 
andelsboligforeninger, skal 
være meget opmærksom på 
hvor meget styring, de har 
brug for. 

Her var der ikke brug for 
den store styring. Da han 
var gået ud af døren, sagde 
Mogens:

– Det kommer til at se 
åndssvagt ud med den 
parkeringsplads. Den røg 
ud samme aften, bortdømt 
af et enigt beboermøde.

Kort efter røg rummene 
i midten af græsplænen, 
der skulle jo være plads til 
både teltet til sommerfe-
sten og til, at børnebørne-
ne kan spille fodbold. Der 
kom i stedet en rund plads 
med et bord/bænkesæt 
tættere på græsplænens 

fjerneste ende, og det hele 
blev vedtaget på den efter-
følgende generalforsam-
ling med stemmerne 8-2.

Penge sparet
På vores tur rundt når vi 
til bagsiden af husene, 
hvor haverne er. I hver side 
hænger en slange på en 
rulleholder. Mogens så den 
først i Sorø Trælast, men 
fandt den 600 kr. billigere 
i Biltema. Sådan rummer 
hver eneste fase i projek-
tet en anekdote om penge 
sparet. Mogens indhentede 
ét tilbud på arbejdet. På 
det tilbud han fik, stregede 
han alle priser og navnet 
på tilbudsgiveren og send-
te det til en anden. Så var 
han sikker på at få to til-
bud på præcis det samme:

– Dér var 45.000 kroner 
sparet, fortæller Mogens 
stolt.

Og hvad betød det øko-
nomisk? Med renoverin-
gen faldt boligafgiften til 
under det halve! Forenin-
gen havde netop betalt 
deres lån ud. Det betød, 
at boligafgiften for Mo-
gens’ hus faldt fra 5.500 til 
2.400. Der blev taget et nyt 
lån til haverenoveringen, 
varmtvandsbeholdere og 
vandtank, og det gav noget 
modstand: 

– Når nu det gamle var 
betalt ud, hvorfor dog 
optage et nyt? Men nu er 
tanken under jorden ac-
cepteret med glæde af alle, 
fortæller han. 

Mogens har rulleholde-
ren hængende lige ud for 
sin egen have og kan høre 
hver gang, slangen bliver 
rullet ud: klik, klik, klik.

Han er stolt af og glad 
for sin forening:

– Jeg flytter ikke, før jeg 
bliver båret ud. n

I den nye beplantning er et dæksel. Under dækslet viser Mogens 
Koziel, at der er en vandtank til regnvand.
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A R K I T E K T F I R M A E T  F R I B O R G  + O G  L A S S E N  A / S 
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

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.

Stabil økonomi, 
sund ejendom 
og plads til 
drømmene

AI yder teknisk rådgivning inden for:
- Bygningsrenovering - facader, vinduer og tag
- Tilstandsrapporter og vedligeholdelsesplaner
- Energimærkning og energirenovering
- Rådgivning vedr. VVS, afløb og konstruktioner
- Gårdanlæg, anlæg og kloak

AI a/s   Refshalevej 147   1432 København K  
Tlf.: 3268 0800   www.ai.dk

abf nyt 2016_2.indd   1 18-08-2016   13:03:59



TILSTANDS-
RAPPORT?
– EN GRATIS 
MULIGHED

SPIR TEGNESTUE OG BYGGERÅDGIVNING udarbejder gerne en 
tilstandsrapport på Deres ejendom. Tilstandsrapporten er gratis, såfremt 
De ønsker at gå videre med sagen hos os.

Vi har stor erfaring indenfor følgende områder:

•  Arkitekt og ingeniørrådgivning
•  Bygningsrenovering
•  Bygherrerådgivning
•  Bygge og økonomistyring  
•  Tilstandsrapporter
•  Andelsvurderinger
•  Vedligeholdsplan

Frederiksberg Allé 17, 2. sal // 1820 Frederiksberg C
Mobil: 22 57 16 19 // Mail: info@spir-aps.dk // www.spir-aps.dk

- En fantastisk
mulighed

at komme ud
i det fri

30år
Efter 30 år og mere end 120.000 monterede altaner tillader vi os at sige, at vi er 
specialister i altaner. Kontakt os allerede i dag så din drøm kan blive til virkelighed. 
balco@balco.dk, tlf. 57 83 13 50. 
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GAVLKUNST STARTER 
SAMTALER I KØBENHAVN NV

TEKST KATRINE NADIA JØRGENSEN     FOTO JACOB NIELSEN
andelsliv  

Bander, graffiti og politipatruljer. Andelsboligforeningen Mønten 
havde et blakket ry, indtil deres gule gavle fik nyt liv.
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Fem farvestrå-
lende malerier 
pryder de høje 
gavle, der tilhø-

rer andelsboligforeningen 
Mønten i Københavns 
Nordvestkvarter. Et ungt 
par triller forbi med en bar-
nevogn. Parret stopper op 
for at kigge på en seksarmet 
malet mand med et kæmpe 
skæg, der har indtaget en af 
gavlene. Efter en kort snak 
ruller parret videre.

– Beboerne taler om 
kunsten på kryds og tværs, 
og vi er også begyndt at tale 
med beboerne i de boliger, 
der ligger på den anden side 
af gaden, siger Laura Fisker, 
der er tovholder på kunst-
projektet og næstformand 
for A/B Mønten, der med 
mere end 400 andelsboliger 
er en af landets absolut stør-
ste foreninger. 

Gavlene skal afspejle 
beboerne
Gavlmalerierne er blevet 
til i et samarbejde mellem 
bestyrelsen, en kunstsamler 
og ejeren af restaurant Be-
hov, der har direkte udsyn 

til andelsboligforeningens 
gavle. Kunstsamleren fik 
stort set frie tøjler – så 
længe kunsten holdt sig fra 
krænkende, seksuelle og 
religiøse symboler.

– Vi er en andelsbo-
ligforening med mange 
forskellige typer beboere 
og havde selvfølgelig brug 
for at kunne stå inde for 
projektet, forklarer Laura 
Fisker, der sammen med 
resten af bestyrelsen har 
skrevet under på at bevare 
gavlmalerierne i fem år. Ef-
ter mange overvejelser tog 
bestyrelsen beslutningen 
uden at tage beboerne med 
på råd.

– Vi overvejede at starte 
en større dialog om pro-
jektet. Men det ville være 
svært at komme videre med 
det, hvis vi først skulle tage 
stilling til mange hundre-
de beboeres holdning til 
kunst, siger Laura Fisker, 
der planlægger at tage 
dialogen med naboerne om 
fem år. Hvis gavlene møder 
kritik til den tid, bliver de 
malet over.

– Men vi håber selvfølge-

lig, at beboerne har taget ma-
lerierne til sig, smiler hun.

Foreningen får en ny identitet
Gavlene skulle klargøres, 
før kunstnerne kunne male 
på dem. Andelsboligfor-
eningen har betalt omkring 
25.000 kroner for klargø-
ringen af hver enkelt gavl. 
Kunstnernes løn, forplej-
ning og liftleje har Område-
fornyelsen Nordvest betalt. 
Og projektet er indtil videre 
alle pengene værd, under-
streger Laura Fisker:

– Vores mål var at få en 
ny identitet. Vi var trætte 
af at være dem med de gule 
post-it-gavle. Vi ville også 
gerne have mere trafik til 
området – og vel at mærke 
ikke af den lyssky slags, 
siger hun og fortæller, at 
patruljerende politibiler har 
været en fast del af gade-
billedet på grund af skyde-
rier få hundrede meter fra 
andelsboligforeningen.

Graffiti og hashhandel er 
også en del af dagligdagen i 
Nordvest. Men med de nye 

Fem gavlmalerier er resultatet af et samarbejde mellem kunstsamler og kurator Jens-Peter Brask, restauratør Erol Antreasyan og A/B Mønten, 
der ligger på Rentemestervej i Københavns Nordvestkvarter. Områdefornyelsen Nordvest har støttet projektet økonomisk, og foreningen drøm-
mer om at få råd til kunst på alle deres 16 gavle.

Kunstnerne fik stort set frie tøjler, da de skulle udsmykke A/B Møntens 
gule gavle, fortæller kunstsamler og kurator Jens-Peter Brask (i midten). 
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Peter Maler A/S er blevet 
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

Rådgivende Ingeniører

Holmsgaard a/s
Rådgivende ingeniører 
Irlandsvej 5, 2300 København S  
T: +45 32 97 01 07
www.holmsgaard.com

Renovering • Tilstandsrapporter • Vedligeholdelsesplaner
Energimærkning • Skybrudssikring • Installationer

Bestyrelsesansvarsforsikring eller den kombinerede bestyrelsesansvars- og be-
svigelsesforsikring beskytter andelshavere, som sidder i foreningens bestyrelse 
mod at skulle dække eventuelle tab personligt.

Kun for medlemmer
Årlig præmie for en bestyrelsesansvarsforsikring
Kr. 820 pr. selvadministrerede forening.
Kr. 530 pr. administrerede forening.

Årlig præmie for kombineret bestyrelsesansvars- og besvigelsesforsikring
Kr. 1.270 for selvadministrerede foreninger.
Kr. 790 for administrerede foreninger.

Forsikringer gennem ABF

Læs mere og bestil forsikring på
ABF-REP.DK > MEDLEMSKAB > 
FORSIKRINGERNB. Priser genforhandles årligt.

farverige gavle bliver fokus 
flyttet fra kriminalitet til 
kunst, tilføjer restauratør 
Erol Antreasyan, da vi 
besøger ham på hans lokale 
restaurant Behov:

– Malerierne løfter hele 
området. Mine kunder er 
begejstrede for at kigge over 
på gavlene, mens de spiser. Og 
jeg møder mange, der kommer 
fra villakvartererne i udkan-
ten af byen. De er simpelthen 
begyndt at køre en ny rute 
for at komme igennem vores 
kvarter, siger han stolt. n
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VINDERNE FRA SIDSTE NUMMER:

LØSNINGSORD I NOVEMBER-NUMMERET VAR ”ENERGIMÆRKE”. 
INDSEND DETTE NUMMERS LØSNINGSORD SENEST 23. MARTS 2018   
OG VÆR MED I KONKURRENCEN OM LÆKKER CHOKOLADE. 
KUN ÉN BESVARELSE PR. HUSSTAND.

Elsebeth Sørensen, 9800 Hjørring
Annelise Jensen, 6800 Varde
Jesper Green Jensen, 9000 Aalborg

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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TEKST ANNE KRISTENSEN
spørg eksperten  

Hvordan er det lige med...

Bopælspligt pålæg-
ger andelshavere 
at bo fysisk i deres 
bolig. Der kan være 
undtagelser til bo-
pælspligten. 

Hvad er bopælspligt? 
Når der er bopælspligt i en andelsboligforening betyder det, at en an-
delshaver har pligt til selv at benytte boligen til helårsbeboelse. 

Hvad skal der til for at opfylde bopælspligten? 
Andelshaveren skal være tilmeldt på adressen i folkeregistret, og fysisk 
opholde sig i boligen. 

Hvordan finder jeg ud af, om vi har bopælspligt  
i min forening? 
Bopælspligten fremgår af vedtægterne. 

Er der undtagelser til bopælspligten? 
Ja, en andelshaver kan undlade at bebo boligen, når vedtægterne tillader 
det, fx i forbindelse med midlertidigt fravær på grund af sygdom, forret-
ningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende. 

Kan en andelshaver blive ekskluderet af foreningen 
for ikke at overholde bopælspligten? 
Ja, en andelshaver kan blive ekskluderet på grund af 
manglende indflytning, fraflytning i utide eller ulovlig 
fremleje. Andelshaveren skal have 
et påbud om at tage boligen i brug, 
før bestyrelsen kan træffe 
beslutning om eksklusion. n

bopælspligt ?

Shalaleh Momeni
JURIDISK CHEF, ADVOKAT 

Karina Egholm 
ØKONOM

Jacob Vilhelmsen
JURIST 
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Anne Kristensen 
JURIST

Maleha Qureshi Ansari 
JURIST
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Uanset om du er i bestyrelsen for en større eller mindre  
andelsboligforening, har du brug for en bank, som hjælper 
dig i dit arbejde.

Storkundechef Carsten Nygaard og resten af teamet  
er bankfolk med mange års erfaring inden for andels
bolig markedet. Derfor får I en brugbar partner til bolig
foreningens bestyrelse og administrator.

I får rådgivning og sparring i øjenhøjde – lige fra opti
mering af ejendommens økonomi, til projekter, møder  
og det daglige arbejde. Og hvis der bliver brug for en 
ekspert i kulissen eller et tæt samspil om en langsigtet 
vedligeholdelsesplan, kan I være sikre på at træffe jeres 
beslutninger på et solidt og professionelt grundarbejde. 

Så er der brug for at finde muligheder i regnskabet?  
Overvejer I en ny vurdering, eller måske andre låne
muligheder? Kontakt erhvervsafdelingen i Lån & Spar.

Få en bank, som  
er vant til at 
hjælp bestyrel
ser i andelsbolig
foreninger? 

Ring 3378 2388 hvis du  
vil bruge vores erfaring

Carsten Nygaard, Storkundechef.  
Ansvarlig for boligforeningskunder i Lån & Spar

RING 3378 2388 og få en  
snak med Carsten Nygaard  
eller en af de andre i teamet

Personlig 
Professionel 
Bundsolid
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