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Din kontakt til boligforeninger,
boligselskaber og viceværter mv.

RK | V
IDEN |
NYE M
ULIG

AKTUEL

HEDER

T NYHE

BYENS
BOLIG
FOREN
INGER

Bestyre

lser i A
ndelsog Eje
rbo

ligfore

ninge |
r Boli

gselsk

aber |
Vicevæ

rter | V
arm

emestr

e | Eje

DSMAG

ndom

sinspe

ASIN
I
A

NETVÆ

ktører

AKTUELT NYHEDSMAGASIN

NETVÆRK | VIDEN | NYE MULIGHEDER

BYENS
BOLIGFORENINGER
Bestyrelser i Andels- og Ejerboligforeninger | Boligselskaber | Viceværter | Varmemestre | Ejendomsinspektører

Kom til Netværksdag for
Byens Boligforeninger
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Besøg Netværksdagen torsdag den 30. september i Hvidovre og få indsigt
i aktuelle emner og løsninger, du kan bruge. Der er gratis adgang, og du
bestemmer selv, hvor meget tid du vil bruge på Netværksdagen

Netværksdagen
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Ladeløsninger til elbiler
i boligforeningen

Mød disse virksomheder

Hejste eleva på Netværksdagen
toren ind
gennem tag
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All Remove Danmark A/S

Jasa Company A/S

– Afrensning af graffiti og antibeskyttelse har aldrig været lettere
med vores nye app.

– Specialister i låsesystemer, dørgreb samt beslag til døre og vinduer.

Anticimex A/S

Københavns Maskinservice ApS

– Ny skadedyrsforsikring beskytter jeres ejendom og giver budgetsikkerhed.

– Din totalleverandør inden for have- og parkmaskiner.
Miljøvenlig ukrudtsfjerning.

BAUHAUS Danmark A/S

SEF Energi A/S

– Nyhed: Montageservice – montering til fast pris af f.eks. vandhaner og toiletter. Få rabat med en Proff Service Erhvervskonto.

– Få en skræddersyet ladeløsning til elbilerne i boligforeningen.

Elsec A/S

– Vi redder dit liv med sikkerhed – personlige værnemidler,
faldsikring, førstehjælp.

Få en forsikring mod
skadedyr i ejendommen

Spis en lækker
morgenmad eller frokost
Nye løsninger og ideer

Stennevad A/S
– Alt i videoovervågning, samtaleanlæg, alarmer og brandsikring
samt elektrikeropgaver.

Vandvagt ApS

ista Danmark A/S
– Vi gør det individuelle energi- og vandforbrug transparent med
let forbrugeraflæsning.

Læs side 5

– Få sikret ejendommen mod vandspild forårsaget af lækager.
Vandvagt monitorerer og alarmerer ved et pludseligt og usædvanligt vandforbrug.
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Bestil billetter på
ByensBoligforeninger.dk
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Få jeres kunders
opmærksomhed

Udgivelser 2022

Få del i de milliarder af kroner som byens boligselskaber og
boligforeninger bruger på opgaver og materialer hvert år
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Med Byens Boligforeninger kan du komme i kontakt med branchens beslutningstagere. Du kan præsentere jeres løsninger i
magasinet eller på en af vores netværksdage.

er

Fremtidens gårdhave
ligger i Askøgade

Vi har ringet til formanden i ﬂere tusinde andelsbolig- og ejerboligforeninger og sender i dag magasinet ud til beslutningstagere i
ﬂere end 5500 boligselskaber, andelsboligforeninger og ejerboligforeninger primært i området København-Køge-Roskilde-Hillerød.
Magasinet udkommer også digitalt.
Vil du med på Netværksdagen for Byens Boligforeninger og møde
dine kunder ’face to face’, så er du velkommen til at kontakte os.
Annoncesalg:
Kim Anker, salgschef
anker@odsgard.dk
Tlf. 46 93 66 22

Netværk:
Michael Odsgard
mod@odsgard.dk
Tlf. 46 93 66 18

Deadline

Klimakvarter Østerb
ro
En af fremtidens gårdhaer Københavns første klimatilpassede
bydel.
ver er etableret i Østerg
ården i Askøgade

Redaktion:
redaktion@odsgard.dk

Vandvagt holder forsikringspræmien nede
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Omdeles fra

Rådgiver oplever flere
farlige altaner
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Fugt i kælderen
kan koste dyrt

Læs side 8

Nymalede vinduer
på under otte uger

Læs side 14

Tema

Nr. 1

10. januar

28. januar – uge 4

Netværksdag for Byens Boligforeninger.
Afholdes i uge 6

Nr. 2

13. april

11. maj – uge 19

Elevatorer, altaner, udendørs arealer og energioptimering

Nr. 3

26. august

16. september – uge 37

Netværksdag for Byens Boligforeninger.
Afholdes i uge 39

Nr. 4

24. oktober

10. november – uge 45

Belysning, energioptimering og økonomisk rådgivning

Målgruppe

Sponsoreret indhold
Side 12

Annonce
Sponsoreret indhold

Nu kan boligforeninger tjene på
at udleje parkeringspladser
at det er boligforeningen, der bestemmer afgiftens størrelse, hvis brugerne
ikke overholder parkeringsreglerne. Boligforeningen har også mulighed for at
annullere afgifter, hvis man mener, den
er urimelig.
Der skal ikke investere i en dyr PDA
eller andre redskaber til at observere
om parkeringsreglerne på området bliver overholdt. Al kontrol foregår gennem Plot Observe appen. Smartphonen
er det eneste nødvendige arbejdsredskab. Og Plot står for alt administrativt
arbejde og opkrævninger.
- Vi organiserer parkering på den
bedst mulige måde i fællesskab. Derfor
observerer vi i udgangspunktet også,
om parkeringsregler bliver overholdt
i fællesskab. Observatører fra boligforeninger, der bruger vores app, kan
derfor observere overtrædelser, som
vi derefter får godkendt af en af vores
parkeringseksperter. Først derefter bliver der udskrevet en afgift, slutter Erdi
Canbaz.

Opgrader kælderen:

RADONTÆT OG VANDBESTANDIG

Udlægning af fugtspærre

Ny banebrydende app gør det muligt for boligforeninger med private
parkeringspladser at udleje dem, når de ikke er i brug. Plot vil med deres
deleøkonomiske platform skabe flere parkeringspladser i byerne til gavn
for både pengepungen, miljøet og trafikken
Byboere tørster efter flere parkeringspladser. Parkeringsundersøgelser fra
København viser bl.a., at der er stor
overbelægning i mange parkeringszoner
og flere steder er kvadratmeterpriserne
højere for private pladser end for boliger. Boligforeningers private parkeringspladser er derfor en ubrugt resurse, der
kan tjenes penge på ved at udleje dem,
når de er ledige.
- Alle bilister har prøvet at spilde
tiden på at cirkle formålsløst rundt
efter en parkeringsplads. Der mangler
parkeringspladser i byerne. Samtidig

står mange boligforeningers private
parkeringspladser tomme i løbet af
dagen, når beboerne er på arbejde, siger medstifter af Plot, Erdi Canbaz, og
fortsætter:
- Det paradoks gør vores platform
noget ved. Vores app forbinder folk der
har brug for parkering, med folk der vil
dele deres pladser.

Airbnb for parkeringspladser
Plot er i bund og grund Airbnb for parkeringspladser: En platform, der bringer
parkering ind i den digitale tidsalder,

så man helt enkelt kan dele sin parkeringsplads, planlægge hvornår pladsen
er ledig helt ned til timebasis – så den
er til rådighed, når man selv skal bruge
den – og modtage betaling for udlejning
direkte gennem appen.
- Derfor er vi ikke bare endnu et parkeringsselskab. Vi er et parkeringsfællesskab, som vores kommende partnere
i boligforeninger kan blive en del af,
så vi sammen optimerer og forbedrer
brugen af ubrugte pladser til gavn for
både miljøet og pengepungen. Samtidig
gør vi sammen parkering til en bedre og
hurtigere oplevelse, siger Erdi Canbaz.
Det er fuldstændig omkostningsfrit at
blive en del af Plot. Platformen tjener
kun på brugeres aktivitet på boligforeningers pladser. Boligforeninger får en
høj andel af indtægterne ud fra en fast
procentuel fordeling; om det er gennem
betaling for leje af parkeringsplads,
udstedelse af digital parkeringstilladelse og gæstekort eller de afgifter, som
udstedes, hvis parkeringsbrugere ikke
overholder reglerne på det pågældende
område.

Boligforeninger opnår fuld
kontrol over deres pladser
I modsætning til traditionelle parkeringsselskaber opnår boligforeninger
fuld kontrol over deres areal, når de
bliver partnere med Plot. Det betyder,

Montering af foliemembran

Fakta
Plot er en ny app, der skaber
flere parkeringspladser.
Plot sørger for, at boligforeninger kan tjene på at udleje deres
parkeringspladser til bilister, når
pladserne ikke er i brug.
Bliv partner på
partner@joinplot.dk eller
ring på 53 53 25 00
Læse mere om Plot og se
film om Plots koncept på
www.joinplot.dk
Download appen Plot Park via
App Store eller Google Play

Løsning med gulvfliser og vægpuds

Radontæt og vandbestandig i én og samme arbejdsgang.
Hvis I har erhvervslejemål i kælderen og radonniveauet overstiger 200 Bq/m3, er det jeres ansvar at bringe niveauet ned.

at I både overholder radonlovgivningen og at kælderen opfylder
forsikringsselskabernes krav til forsikring af kældre i forbindelse
med oversvømmelser. Det giver tryghed i disse skybrudstider.
Læs mere på ardex.dk/radonsikring

Vi har udviklet 3 enkle og hurtige løsninger, der både radonsikrer jeres kælder og gør den vandbestandig. Dermed sikrer I,

Byens Boligforeninger udkommer fire gange årligt
i området København-Køge-Roskilde-Hillerød:
2500
750
350

Formænd i andelsboligforeninger
Formænd i ejerboligforeninger
Viceværter og beslutningstagere
indenfor ejendomsservice
200 Kontaktpersoner i boligselskaber - f.eks. KAB,
Lejerbo, Bo-vest, AAB
200 Kontaktpersoner i virksomheder med ejendomsadministration - f.eks. Deas, Cej, Lea
1000 modtager avisen online
- i resten af Danmark sendes magasinet til:
500 Kontaktpersoner i boligselskaber, store boligforeninger og ejendomsadministratorer

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4 • 2730 Herlev • tlf. 44 88 50 50 • ardex@ardex.dk

Odsgard A/S udgiver erhvervsfagbladene Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Magasinet Gulv, Byens Boligforeninger og Lager & Transport – Logistikmagasinet.
På nettet står vi bag UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, aaretsbyggeri.dk, PackM.dk, LTL.dk og IT-Reload.dk

Annonceinformation 2022
Formater og priser i 4 farver

Rabatter i et eller flere medier
Pris i DKK

1/1 side pr. indrykning
4 indrykninger

12.000,36.000,-

Tværgående rabat! Rabatten gives ved indrykning af annoncer i
et eller flere af forlagets magasiner: BygTek, Mester & Svend, Puff,
Byggeri m.fl.

Bredde x højde:

Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og indrykkes
inden for 12 måneder.

256 x 370 mm

1/2 side pr. indrykning
4 indrykninger

8.900,26.700,-

Placeringstillæg: Side 3: +10 %, side 5: +5 %.

Bredde x højde:

A
B

A

A: 124 x 356 mm
B: 256 x 176 mm

Visitkort pr. indrykning
4 indrykninger

Placeringstillæg

Indstik
1.800,5.400,-

Et indstik sikrer jeres budskab stor opmærksomhed og efterlader et
positivt indtryk hos læserne.

Bredde x højde:

A: 80 x 50 mm

Det er nemt, enkelt og billigere end en Direct Mail.
Pris fra kr. 1,79 pr. stk. Indhent venligst pris.

Sponsoreret indhold
1/1 side pr. indrykning
12.000,- Send færdig tekst og foto.
Vi layouter siden.

Kan distribueres selektivt på målgruppe og geografi.

Generel information
Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde.

Med Sponsoreret indhold kan I bringe nyheder om jeres produkter
og løsninger. Vi hjælper gerne med at skrive, så I får det helt rigtige budskab ud til læserne. Priser fra 4.000,- kr.

Netværksdag – deltagelse
Løsning A:

14.900,-

Stand 2 x 2 m
Morgenmad til jeres gæster
Frokost til jeres gæster
½ side i avisen op til Netværksdagen
Løsning B:

16.900,-

Stand 2 x 2 m
Morgenmad til jeres gæster
Frokost til jeres gæster
1/1 side i avisen op til Netværksdagen
Løsning C:

23.900,-

Stand 2 x 2 m
Morgenmad til jeres gæster
Frokost til jeres gæster
1/1 side i avisen op til Netværksdagen
1/1 side i efterfølgende avis

Annoncer leveres som en trykklar CMYK-separeret pdf-fil til e-mail
annoncer@odsgard.dk
Anbefalet farveprofil: ISOnewspaper26v4
Anbefalet opløsning: 200 dpi (79 pixels pr. cm)
Papir: 49 g. – Bladformat: Tabloid
Byens Boligforeninger påtager sig intet ansvar for fejl i fremsendt
elektronisk annoncemateriale, for ikke rettidigt indleveret materiale, ligesom strejker og anden force majeure ikke medfører erstatningsansvar for Byens Boligforeninger.
Materialegodtgørelse: 5 % godtgørelse for information/sikkerhedsstillelse/100 % færdigt materiale på ordre fra reklame/mediebureau godkendt af Byens Boligforeninger. Der ydes ingen godtgørelse på indstik.
Byens Boligforeninger forbeholder sig ret til ændringer.
Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk
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Odsgard A/S · Naverland 8 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
Tlf. 43 43 29 00 · info@odsgard.dk

Netværksdag

Kom til Netværksdag for Byens Boligforeninger
Byens Boligforeninger samler to gange om året en række spændende virksomheder til en fælles netværksdag for bestyrelserne
i boligforeningerne og beslutningstagere i boligselskaberne
(varmemestre, driftschefer, ejendomsinspektører mv.).

I løbet af Netværksdagen vil der også være en række indlæg fra
talere om aktuelle emner som f.eks. konflikthåndtering, etablering af ladestandere til el-biler, klimatiltag i boligforeningerne.
Et indlæg varer typisk 20-25 minutter.

Som deltagende virksomhed vil du møde nye kunder og skabe
nye relationer, der gerne skal række langt ud i fremtiden.

De besøgende har gratis adgang inkl. morgenmad eller frokost og
vi har plads til 200 besøgende i løbet af dagen.

Der er mulighed for at få brancheeksklusivitet, så det kun er jer,
der deltager fra jeres branche. I nogle brancher giver det god
mening at være flere aktører på dagen, hvilket aftales ved tilmelding.

Netværksdage i 2022:
10. februar i Hvidovre.
29. september i Hvidovre.

De deltagende virksomheder er medværter og har et stort medansvar for Netværksdagens succes. Betragt det som et kundearrangement, hvor du skal invitere dine kunder til at komme på
besøg et par timer.
Alle medværter har en stand, hvor dialog, viden og relationer er
i fokus. Standene er 2x2 meter, så udgifterne til deltagelse kan
holdes på et minimum.

Kontakt os i dag, hvis du vil vide mere om at deltage som medvært på netværksdagen.
Kontakt
Michael Odsgard
Tlf. 46 93 66 18
mod@odsgard.dk

