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Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre

Efter et tømrersjak blev vildledt med falske asbestprøver, vil Beskæftigelsesministeren se på, hvordan
man kan sanktionere hårdere i lignende situationer.
Samtidig er der en Asbestgruppe 2.0 på vej
Læs side 12

Boligforening
må til lommerne:
Entreprenør vinder
udbudssag

Ambassadører skal gøre det nemmere
at vælge bæredygtigt

Regler
besværliggør
adgangen for
branddøre
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Din kontakt til byggebranchen
BygTek er med til at sætte dagsordenen i byggebranchen.
Med 25.000 modtagere af vores daglige nyhedsbrev med en million sidevisninger og over 400.000 besøgende på BygTek.dk og
ca. 16.000 nøje udvalgte beslutningstagere, som modtager vores
magasin, er vi den naturlige samarbejdspartner, når du skal påvirke
byggebranchen til at vælge jeres produkter og løsninger.
Med BygTek kommer du i kontakt med de rigtige beslutningstagere. 75 procent siger, at de er beslutningstagere hos entreprenører, murere, tømrere, elektrikere, VVS’ere, arkitekter, ingeniører
mv. Med BygTek kan du enten ramme hele byggebranchen eller
beslutningstagere i udvalgte faggrupper med jeres markedsføring.
Med Byens Boligforeninger kan du også komme i kontakt med
beslutningstagere i boligforeningerne. 5000 magasiner omdeles i
Storkøbenhavn samt 500 til nøglepersoner i resten af landet. Vi har
talt med flere tusinde formænd, der gerne vil modtage magasinet
fire gange om året, hvilket giver vores annoncører en unik mulighed for at markedsføre sig overfor en interessant målgruppe.
Med BygTek Mobil kan du sende en SMS med dit budskab til 5.000
håndværkere. Du kan præsentere nye produkter, afholde konkurrencer, få leads og møder i kalenderen – kun fantasien sætter
grænser for, hvad du kan bruge vores SMS-platform til.

Vores redaktion arbejder hver dag på at bringe nyheder om branchen. Vi har fokus på alt fra byggematerialer til personalia. Og på
Christiansborg dækker vores journalist alle politiske tiltag, der rimer
på byggeri. Vores artikler læses på vores egne platforme og deles
flittigt på sociale medier til glæde for vores annoncører.
Tag et kig i denne medieplan og kontakt vores mediekonsulenter,
der er klar med rådgivning om jeres muligheder med BygTek.

BygTek – forventet oplagsfordeling i 2022
Entreprenører
Tømrer- og snedkermestre
Murermestre
Arkitekt- og ingeniørfirmaer
El- og VVS-installatører
Kloakmestre
Malermestre
Gulvlæggere, glarmestre og andre håndværksfirmaer
Trælast, byggecentre og engroshandel
Tagdækkere, isoleringsfirmaer og energikonsulenter
Leverandører, organisationer og enkeltpersoner
Tekniske forvaltninger, tekniske skoler
og offentlige myndigheder
I alt

Antal
5.387
3.058
2.078
1.276
1.255
751
341
288
282
278
344
192
15.530

BygTek sendes med beslutningstagerens navn trykt på avisen (eller folien)

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

Læserundersøgelse

Derfor skal du bruge BygTek
i din markedsføring
75 procent

deltager alene eller sammen med andre i virksomhedens beslutninger om køb
af byggematerialer, værktøj m.v.

25 procent

af beslutningstagerne forventer at øge deres indkøb af byggematerialer, værktøj m.v. de næste to år i forhold til de seneste to år. 60 procent forventer at
bruge det samme. 15 procent forventer at bruge mindre.

44 procent

har kontaktet en virksomhed direkte på baggrund af en omtale eller en
annonce på BygTek.dk eller i magasinet BygTek.

75 procent

vil gerne læse leverandørernes nyheder om byggematerialer, værktøj m.v.
32 procent vil gerne kunne ﬁnde leverandørernes brochurer på BygTek.dk.
31 procent vil gerne kunne linke sig til videre til leverandørernes produkter og
løsninger på deres hjemmeside.

79 procent

læser gerne Sponsoreret indhold, så længe det er relevant.

99 procent

synes, at BygTek er et troværdigt eller meget troværdigt medie.

47 procent

bruger også mediet BYGGERI til at holde sig orienteret omkring materialer/produkter og generelle informationer omkring byggebranchen. 36 procent bruger
også Building Supply. 34 procent bruger også LinkedIn. 29 procent bruger også
Mester Tidende. 27 procent bruger også Licitationen/ARK Byg. 20 procent bruger også Dagens Byggeri. 16 procent bruger også Bygge- og anlægsavisen.

36 procent

bruger over 10 minutter pr. udgave af magasinet BygTek. 34 procent bruger
mellem 6 og 10 minutter. 21 procent bruger under 5 minutter.

• De besøgende bruger over 30.000 timer om året på BygTek.dk
• En nyhed på BygTek.dk har mere end 5000 visninger
• BygTek.dk har over 400.000 brugere om året
• BygTek.dk har over 1 million sidevisninger om året
• BygTek har 25.000 modtagere af nyhedsbrevet

BygTek er din vej til ﬂere kunder – kontakt os i dag og hør hvordan

Ring til Kim Anker på tlf. 46 93 66 22
Data: Indsamlet i foråret 2018 via online spørgeskema på SurveyMonkey. Alle 388 deltagere er fra BygTeks univers, der består af magasinet BygTek, dagligt nyhedsbrev og BygTek.dk

Online markedsføring

Er din virksomhed synlig på BygTek.dk?
– få flere kunder online
Med en million visninger og over
400.000 besøgende om året er
BygTek.dk en vigtig nyhedsplatform for byggebranchen
•
•
•
•
•
•
•

Tømrer
Entreprenører
Håndværksvirksomheder
Arkitekter og ingeniører
Trælaster og byggemarkeder
Bygherrer
Boligforeninger

Markedsføring
i nyhedsbrev til
25.000 modtagere

Markedsføring på BygTek.dk – bliv medlem
Få jeres pressemeddelelser på BygTek.dk og i nyhedsbrevet.
Links til egen hjemmeside på alle artikler, der omhandler et
bestemt tema f.eks. facader.
Få bedre SEO-optimering på Google med link på BygTek.dk
Få jeres brochure/whitepaper på BygTek.dk

Pris: 7.800 kr. i 12 måneder.
Aftalen kan også gælde markedsføring på Byggeri.dk

Kontakt os idag
– og hør, hvordan vi kan hjælpe med online markedsføring
Vores digitale univers omfatter bl.a. også
Byggeri.dk, der besøges af private med planer
om boligforbedringer og UgensErhverv.dk

Salgschef Kim Anker, anker@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 22
Mediekonsulent Preben R. Andersen, andersen@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 14

Nyt om Bæredygtighed

Tillæg: Nyt om Bæredygtighed
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1. Cirkulær økonomi med Cradle to Cradle
Det internationale designkoncept Cradle to
Cradle er valgt som strategisk ramme om
Troldtekts forretning, fordi konceptet favner
de vigtigste områder af bæredygtighed.

Når en virksomhed vil have sine produkter Cradle to Cradle-certificeret, kræver
det løbende fremskridt inden for fem områder:
• Materialesundhed
• Genanvendelse
• Vedvarende energi

Målet med Cradle to Cradle er en cirkulær økonomi, hvor alting skal ses som en
ressource for noget andet, hvor produktion baseres på vedvarende energi, og hvor
mangfoldighed, herunder biodiversitet, er i
fokus.

• Ansvarlig forvaltning af vandressourcen
• Social ansvarlighed

Troldtekt akustikplader er foreløbig certificeret på sølvniveau – det tredje af
Cradle to Cradles fem niveauer, som går fra basis til platin. Certificeringen
omfatter hele serien af Troldtekt træbetonprodukter, og Troldtekt forventer at
avancere til guldniveau inden udgangen af 2021..

2. Fokus på fire FN-verdensmål
FN’s 17 verdensmål har fundet vej ind i de fleste brancher – også byggeriet, som kan bidrage
til, at flere af målene bliver opfyldt. Troldtekt har valgt at arbejde aktivt med de fire verdensmål
(og herunder syv delmål), hvor virksomheden kan gøre den største forskel.
Mål 3 – Sundhed og trivsel: Troldtekt sikrer et sundt indeklima i bygninger.
Det er i detaljer dokumenteret, at akustikpladerne ikke indeholder stoffer,
som er skadelige for mennesker og miljø.

Mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion: 97,7 procent af den forbrugte
energi på Troldtekts fabrik kommer fra vedvarende kilder - vindstrøm og
biobrændsel. Produktionsaffaldet opdeles i fraktioner, så det kan skabe
værdi som næringsstof i naturen eller som råvare i produktion af ny cement.
Mål 15 – Livet på land: Alt træ i Troldtekt akustikplader er certificeret efter
førende standarder for bæredygtig skovdrift. Kunderne kan frit vælge mellem
PEFC™- og FSC®-certificerede (FSC®C115450) akustikplader.

Mål 17 – Partnerskaber for handling: Troldtekt samarbejder med en række andre aktører, der ligesom Troldtekt også arbejder for at fremme cirkulær økonomi
i byggeriet. Iblandt dem er FSC Danmark, Cradle to Cradle NGO (Tyskland) og
Cradlenet (Sverige).

Fem fokusområder:

3. Certificeret træ gavner livet i skovene

Sådan bidrager Troldtekt til
bæredygtigt byggeri

Ved Troldtekts fabrik i den danske by Troldhede ligger der stakke af råtræ, så langt øjet rækker. Når
træet er afbarket og tørret i seks måneder, indgår det som råvare i de originale Troldtekt akustikplader.
Træ som byggemateriale er med til at fremme den grønne omstilling. Og når træet kommer fra dokumenteret bæredygtige skove, understøtter det samtidig biodiversiteten. I Troldtekt akustikplader indgår
kun træ fra danske skove, som er certificeret efter de førende skovstandarder – FSC® (FSC®C115450) og
PEFC™. Standarderne stiller krav om blandt andet hensyn til planter og dyr, at der ikke fældes mere træ,
end skoven kan reproducere, samt at en vis andel af skoven forbliver urørt.
I en film på www.troldtekt.dk viser Søren Dürr Grue – direktør i
ngo’en FSC Danmark – rundt i skoven, mens han fortæller om de krav,
som den internationalt anerkendte FSC-ordning stiller til skovene.

På den måde er Troldtekt med til at beskytte skovene mod tab af biodiversitet.

Byggebranchen kan for alvor rykke på den bæredygtige dagsorden ved at vælge materialer, som
er sunde for både mennesker og miljø, og som kan indgå i cirkulære kredsløb. Men hvordan er et
byggemateriale bæredygtigt i praksis? Læs om tilgangen til bæredygtighed hos Troldtekt A/S, som
modtog DI Prisen 2020 for sin grønne omstilling.

Flere vil være
klimahåndværker

ærkere
hold klimahåndv
Danmarks to første
kan nu råduddannede, og de
er blevet færdig
CO2-afder giver et lavere
give om faktorer,
energien.
tryk og sparer på
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geBæredygtighed i byg
es
processen skal nytænk

aktører og
klæde byggeriets
Nyt projekt skal
mere bærepå til at bygge
virksomheder bedre
dygtigt.
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Bæredygtighed fra
yderst til inderst

Byggeriet tegner sig for cirka 40 procent af
Europas ressource- og energiforbrug – samt
35 procent af affaldsproduktionen. Det
betyder, at byggebranchen kan skabe mærkmedbart positive forandringer.

et opført
er et bosted blevet
I Furesø Kommune
nter samlet
enter
– Bæredygtighed i byggeriet er et stort og
bæredygtige eleme
en lang række
svært emne, som ofte bliver kogt ned til en
snak om CO . Det er også vigtigt at reducere
under et tag.
2

CO -aftrykket, men bæredygtighed handler
Læs side 6
2

om meget mere end det. For eksempel kan
man vælge at genbruge byggematerialer,
som er fyldt med skadelige kemikalier. Det
giver måske nok et lavere CO2-aftryk, men
det er ikke særlig bæredygtigt.

Sådan lyder det fra Tina Kristensen, kommunikationschef hos Troldtekt A/S, der producerer de originale Troldtekt akustikplader.

> Find også viden, inspiration og film om
bæredygtigt byggeri på www.troldtekt.dk

5. Bidrager til point i certificering af
bæredygtige bygninger

En bæredygtig bygning skal tilgodese både miljø, økonomi og
sociale forhold, herunder sikre et sundt indeklima for brugerne af
bygningen. Støj, dårlig luftkvalitet og meget tør eller fugtig indeluft kan betyde
lav produktivitet på arbejdspladsen, dårligere indlæring i skolen og flere sygedage – til skade for menneskers velbefindende og for samfundsøkonomien.

Rådgivere og bygherrer vælger i dag ofte, at et byggeri skal
certificeres efter en bæredygtig bygningscertificering – som for eksempel
DGNB. Certificeringen er med til at sætte bæredygtigheden på formel, og i
certificeringen vurderes bygningen ud fra en lang række kriterier. Det antal
point, som bygningen opnår i vurderingen, afgør, hvilket certificeringsniveau
bygningen kan opnå.

Mange faktorer spiller ind på indeklimaet, og Troldtekt akustikløsninger kan
bidrage positivt inden for flere af dem:

En afgørende del af løsningen
Troldtekt modtog sidste år DI Prisen 2020
fra Dansk Industri for at øge sin konkurrencekraft gennem en ambitiøs grøn omstilling.
Her på siderne kan du læse om fem områder, som Troldtekt har fokus på i sit
bidrag til bæredygtigt byggeri.

4. Et sundt indeklima er også
bæredygtighed

Når et byggeri skal certificeres, har det altså også betydning for de entreprenører, der skal vælge materialer og løsninger til byggeriet.

• Troldtekt sikrer god akustik i et lokale.
• Skjult lavimpulsventilation gennem Troldtekt loftet kan sørge for en
jævn indblæsning af frisk luft uden træk.
• Troldtekt træbeton kan optage og afgive fugt – og dermed bidrage til
at sikre et indeklima med den rette luftfugtighed. Luftfugtigheden har
betydning for brugernes oplevede komfort i et rum.
• Troldtekt er dokumenteret fri for skadelige indholdsstoffer.
• Akustikpladerne har opnået Indeklimamærket i de bedste kategorier i
forhold til afgasning og partikelafgivelse.

Siden 1935 har dansk træ og cement udvundet
fra den danske undergrund været råvarerne i de
originale Troldtekt akustikplader. Produktionen
foregår i Danmark under moderne, miljøskånsomme forhold.

Sponsoreret indhold

Blandt andet via Cradle to Cradle-certificeringen og brugen af certificeret træ
bidrager Troldtekt positivt til pointene i flere af de førende certificeringer.
Rambøll har udarbejdet dokumentationspakker, som er en hjælp, når rådgivere skal vurdere Troldtekts bidrag til et specifikt projekt. Af dokumentationen fremgår det blandt andet, at Troldtekt kan bidrage til kriterier, som
tilsammen udgør over halvdelen af pointene i en DGNB-certificering.

Efterår 2021

NYT OM BÆREDYGTIGHED

Spændende tillæg med præsentationer af bæredygtige løsninger og produkter.
Tillægget udkommer både på print i Mester & Svend
og BygTek, samt online på BygTek.dk og modtages i
alt af 60.000 personer i byggebranchen.

Udvikling i antal af Svanemærkede
lejligheder, huse og daginstitutioner
Norden
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Jan 2018

Jan 2019

Jan 2020

Jan 2021

Kilde:Nordisk Miljømærkning, statistik 2018-2021

Foto: AP Pension & nood. Alle rettigheder forbeholdt.

Tillægget Nyt om Bæredygtighed udsendes en gang
i foråret og en gang i efteråret.
Du har mulighed for at gøre byggebranchen
opmærksom på jeres bæredygtige løsninger ved
at indrykke en annonce eller en artikel i form af
Sponsoreret indhold.

Vækst i svanemærket byggeri
– tredobling på tre år
I Norden runder antallet af svanemærkede lejligheder, huse, skoler og daginstitutioner,
der enten er opført eller under konstruktion, snart 50.000
Svanemærket byggeri vinder i stigende grad indpas i Norden og i Danmark.
Det viser tal fra Nordisk Miljømærkning,
hvor antallet af byggerier med SvaneP UNHW HU WUHGREOHW Sn WUH nU , GDJ ÀQ
des der næsten 18.000 færdigbyggede
svanemærkede lejligheder, huse, skoler
og daginstitutioner i Norden, mens godt
31.000 er under opførelse (tallene er opgjort i boenheder).
, VWDUWHQ VN¡G GH ÁHVWH E\JJHULHU RS L
hovedstadsområdet, men interessen har
nu bredt sig til resten af landet.

Flere har fokus på
bæredygtigt byggeri
AP Pension står bag Kolding Sky – Jyllands første etagebyggeri med Svanemærket.
- I AP Pension vil vi gerne være med
til at påvirke byggeriet i en bæredygtig

retning, og derfor har vi taget en beslutning om kun at opføre svanemærkede
boligbyggerier. Jeg tror, det er den eneste
måde, du kan fremtidssikre dine ejendomsinvesteringer på. For erfaringen
viser, at vi med Svanemærket kan skabe
nogle meget attraktive ejendomme for
vores lejere og brugere – og som giver
gode afkast til vores kunder, siger Peter
Olsson, administrerende direktør i AP
Ejendomme.

Også i Guldborgsund Kommune
har man taget Svanemærket
til sig:
- Vi har et højt ambitionsniveau i Guldborgsund Kommune og vil gerne skabe
fremtidens bæredygtige skole i absolut
topklasse. Derfor er vi lige nu i gang
med at bygge en folkeskole i Sundby, der
EOLYHU FHUWLÀFHUHW PHG 6YDQHP UNHW 9L

vil gerne være med til at skabe et godt
arbejdsmiljø for børnene og lærerne, og
det er muligt med en svanemærket skole,
der netop er kendetegnet ved bl.a. et godt
indeklima. Derudover er vi også ved at
opføre en svanemærket skovbørnehave,
siger Simon Hansen, der er formand for
Børn, Familie og Uddannelsesudvalget i
Guldborgsund Kommune.
Svanemærkets krav til de enkelte produktgrupper bliver løbende evalueret og
strammet. Det sikrer, at kravene bliver
stillet ud fra den nyeste viden og udviklingen i markedet – og på den måde er
Svanemærket med til at sikre en bæredygtig udvikling. Nordisk Miljømærkning forventer at sende skærpede krav til
byggeri i høring i starten af 2022 og kunne lancere kriterierne medio 2022.

Kontakt Salgschef Kim Anker på tlf. 46 93 66 22 eller på mail anker@odsgard.dk

Q

KENDETEGN VED ET
SVANEMÆRKET BYGGERI
· Lavt energiforbrug
· Godt indeklima
· Skrappe kemikaliekrav
· Strenge krav til bæredygtigt certiﬁceret træ
· Høj byggeteknisk kvalitet via
kontrol af en uvildig tredjepart
· God mulighed for genbrug og
genanvendelse af bygningsdele
Læs mere her:
www.svanemærket.dk/byggeri

Udgivelser og temaer 2022
Deadline

Omdeles fra

Tema

Nr. 1

7. februar

21. februar – uge 8

•
•
•
•

Nr. 2

9. marts

23. marts – uge 12

Entreprenørmatriel
Nedrivning og miljøsanering (PCB, støv, asbest etc.)
Kloak
Biler
Tillæg: Nyt om Bæredygtighed

Nr. 3

4. april

20. april – uge 16

• Brand og sikkerhed
• Energirenovering (vinduer, døre, isolering etc.)
• Biler

Nr. 4

27. april

11. maj – uge 19

• Tag og facader
• Stillads, lifte og kraner
• Biler

Nr. 5

31. maj

15. juni – uge 24

•
•
•
•

Entreprenørmatriel
Kloak og afvanding
CLT
Biler

Nr. 6

12. august

26. august – uge 34

•
•
•
•

Energirenovering (vinduer, døre, isolering etc.)
Beton
Årets Håndværker, 6.-7. september
Biler

Nr. 7

12. september

26. september – uge 39

• Kloak og afvanding
• Tag og facader
• Biler

Nr. 8

28. september

13. oktober – uge 41

• Stillads, lifte og kraner
• Entreprenørmateriel
• Biler

Nr. 9

27. oktober

10. november – uge 45

• Brand og sikkerhed
• Nedrivning og miljøsanering (PCB, støv, asbest etc.)
• Biler

Byggeri’22, 1.-4. marts
Beton
Grønne tage
Biler

•
•
•
•

Tillæg: Nyt om Bæredygtighed
Nr. 10

24. november

8. december – uge 49

• Indvendigt byggeri (gulv, loft, væg og trapper)
• Kloak og afvanding
• Biler

Kontakt
Salgschef
Kim Anker, anker@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 22

Fokus på biler
Redaktion:
redaktion@odsgard.dk

Motorjournalisten Jørli Petersen sætter i hvert nummer af
BygTek fokus på biler til byggebranchen.

Annonceinformation 2022
Rabatter i et eller flere medier

Formater og priser i 4 farver
Pris i DKK

1/1 side

26.900,-

Bredde x højde:

256 x 370 mm

1/2 side

18.200,-

3 - 4 indrykninger...................................................................... ÷15 %
5 - 7 indrykninger...................................................................... ÷20 %
8 eller flere indrykninger .......................................................... ÷25 %
Tværgående rabat! Rabatten gives ved indrykning af annoncer
i et eller flere af forlagets magasiner: BygTek, Mester & Svend,
Puff, Byggeri m.fl.
Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og indrykkes inden for 12 måneder.

Bredde x højde:

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

A

Placeringstillæg

B

Placeringstillæg: Side 3: +10 %, side 5: +5 %.
1/4 side

9.400,-

Bredde x højde:

A

A:
B:
C:
D:

C
B

D

Indstik

58 x 356 mm
124 x 176 mm
190 x 116 mm
256 x 86 mm

Et indstik sikrer jeres budskab stor opmærksomhed og efterlader et
positivt indtryk hos læserne.
Det er nemt, enkelt og billigere end en Direct Mail.

1/8 side

6.400,-

Bredde x højde:

A: 58 x 176 mm
B: 124 x 86 mm
1/16 side

A

B

C

Kan distribueres selektivt på målgruppe og geografi.
3.900,-

Bredde x højde:

C: 58 x 86 mm
1/1 bagside

Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde.

A: 256 x 370 mm
1/2 bagside

B

18.200,-

Bredde x højde:

B: 256 x 176 mm

Få Sponsoreret indhold med i BygTek
A: 1/1 side

18.200,-

Venstreside

B: 1/2 side

9.400,-

Venstreside. Kan stables

A
B

Generel information

26.900,-

Bredde x højde:

A

Pris fra kr. 1,79 pr. stk. Indhent venligst pris.

- Send færdig tekst og foto.
Vi layouter siden.

Med Sponseret 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.

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
BygTek 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 BygTek.
Materialegodtgørelse: 5 % godtgørelse for information/sikkerhedsstillelse/100 % færdigt materiale på ordre fra reklame/mediebureau godkendt af BygTek. Der ydes ingen godtgørelse på indstik.
BygTek forbeholder sig ret til ændringer.
Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

BTB specialsider – leverandøroversigt
Annoncen indrykkes to gange i BygTek
og to gange i Puff til en samlet pris.
395,- kr. pr. 5 mm i sort/hvid
(minimum annonce er 30 mm)
Farvetillæg pr. annonce:
800,- kr. pr. farve (max 2.400,- kr.)

Odsgard A/S · Naverland 8 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
Tlf. 43 43 29 00 · info@odsgard.dk

Medie for boligforeninger
NETVÆRK |
VIDEN | NYE
MULIGHEDE

AKTUELT NYHEDS

MAGASIN

BYENS
BOLIGFOREN
INGER

Få del i de milliarder af kroner som byens boligselskaber og boligforeninger bruger på opgaver og materialer hvert år.

Bestyrelser

i Andels- og
Ejerboligforen

inger | Boligsel

R

skaber | Vice
vært

er | Varmeme

stre | Ejendom

A

Byens Boligforeninger

sinspektører

Vi har ringet til formanden i ﬂere tusinde andelsbolig- og ejerboligforeninger og sender i dag magasinet ud til beslutningstagere i ﬂere
end 5.500 boligselskaber, andelsboligforeninger og ejerboligforeninger
primært i området København-Køge-Roskilde-Hillerød.
Magasinet udkommer også digitalt.
I 2022 udkommer magasinet:
Nr. 1 – 28. januar – deadline 10. januar
Tema: Netværksdag for Byens Boligforeninger. Afholdes i uge 6
Nr. 2 – 11. maj – deadline 13. april
Tema: Elevatorer, altaner, udendørs arealer og energioptimering

Går fremtiden i mød
e med
50 ladestandere til
el-biler
Boligorganisatione
n PAB
i alle 16 boligafdelinge giver nu mulighed for, at beboerne
deres el-biler op – udenr i hovedstadsområdet kan lade
at det påvirker husle
jen
Læs sid

e 6-8

Andelshaverne stemte
fra altanerne

Nr. 3 – 16. september – deadline 26. august

Undgå at P-kælderen
bliver en drypstenshule

TV-inspektion kan give
millionbesparelser

Hejste elevatoren ind
gennem taget

Tema: Netværksdag for Byens Boligforeninger. Afholdes i uge 39
Nr. 4 – 10. november – deadline 24. oktober

Læs side 2

Tema: Belysning, energioptimering og økonomisk rådgivning

Læs side 4

Læs side 10

Læs side 12

Prisen er 12.000 kr. for en hel side i magasinet (annonce eller Sponsoreret indhold).
Vi hjælper gerne med at skrive. Priser fra 4.000,- kr.
Vil du med som professionel rådgiver på Netværksdagen for
Byens Boligforeninger og møde dine kunder ’face to face’,
så er du velkommen til at kontakte os.

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,

Målgruppe
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

Politi
øger C

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

Kontakt
Salgschef
Kim Anker
anker@odsgard.dk
tlf. 46 93 66 22

Michael Odsgard
mod@odsgard.dk
tlf. 46 93 66 18

æs sid

e
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