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Beboer i seniorbofællesskab: 

Beboer i seniorbofællesskab: ’Boede jeg alene, 
’Boede jeg alene, ville jeg blive ensom’
ville jeg blive ensom’

BYENSBOLIGFORENINGER

Tænk rottesikring ind i kloakrenoveringen
Almene boligselskaber om stigende varmepriser
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AKTUELT NYHEDSMAGASIN

Flere undersøgelser viser at bofællesskaber kan afhjælpe ensomhed og øge 

livskvaliteten for mange ældre. Kirsten Poulsen og Celine Starup Charles, som 

begge bor i seniorbofællesskabet ’Broen’ ved Køge Kyst, fortæller om, 

hvordan det er at bo sammen med andre, når man er oppe i årene Læs side 12

Fo
to

: Z
ol

w
ik

s 
| D

re
am

st
im

e.
co

m

'Ja tak' til fire dages arbejdsuge

’For svært at frede velfærdsarkitekturen'

Få jeres kunders 
opmærksomhed

Sponsoreret indhold

Læs side 2

Mød disse virksomheder 
på Netværksdagen

Få de fem bedste forslag 
til enegirenoveringer

Læs side 22-23Læs side 18

Kom til Netværksdag for Kom til Netværksdag for 
Byens Boligforeninger Byens Boligforeninger 

Besøg Netværksdagen tirsdag den 10. maj i Hvidovre og få indsigt i 
aktuelle emner og løsninger. Du kan deltage i netværksmøder, møde 
20 eksperter, høre foredrag og nyde en gratis frokost. 
Der er gratis at deltage på Netværksdagen for Byens Boligforeninger.
Se dagens program fra side 16

Ladeløsninger til elbiler 
i boligforeningen

AKTUELT NYHEDSMAGASIN
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Gratis adgang 

Spis en lækker, gratis
morgenmad eller frokost 

Nye løsninger og ideer

Tilmeld dig på 
ByensBoligforeninger.dk

Netværksdagen

Side 23Netværksdagen for

Gl. Køge Landevej

Friheden Station - 5 minutters gang

DAGENS 
FOREDRAG

MØD EKSPERTERNE

GRATIS PARKERING
Indkørsel fra  Hvidovrevej

Tidspunkt 
Tirsdag den 10. maj 2022  
Åbningstid kl. 9:00 - 15:00 

Adresse 
Frihedens Idrætscenter 

Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre 

Transport 
Gratis parkering. 

5 minutters gang fra 
Friheden Station

Garderobe 
Der er gratis garderobe 

- på eget ansvar

Arrangør 
Mediehuset Odsgard A/S 

er hovedarrangør af
Netværksdagen for 

Byens Boligforeninger

Mød eksperterne på Netværksdagen
Vi er klar til en dialog om løsninger, du kan bruge 

Gratis adgang 

Spis en lækker morgenmad eller frokost 

Nye løsninger og ideer

Bestil billetter på ByensBoligforeninger.dk

Balco A/S 
– Rådgivning om altanprojekter.

ista Danmark A/S 
– Nem forbrugeraflæsning af individuel el- og vandforbrug.

IntelligentCity 
– Intelligente og giftfrie løsninger til bekæmpelse af rotter, 

mus og andre skadedyr.

HomeCharge 
– Ladestandere til elbiler.

Henrik A. Fog A/S 
– Have- og Parkmaskiner. Ukrudt- og vinterbekæmpelse.

Elsec A/S 
– Alt i låse & sikring, videoovervågning, samtaleanlæg, 

alarmer og brandsikring samt elektrikeropgaver.

Racoon Rengøring og Ejendomsservice A/S 
– Trappevask og ejendomsservice.

Nortec A/S 
– Rådgivning om ladestandere til elbiler og fællesvaskeri.

Neotherm 
– Alt om varme- og køleanlæg.

Nærvarme Danmark 
– Varmepumper til boligforeninger.

Ideen med Netværksdagen er at skabe de 
bedste rammer for en god dialog mellem 
dig og eksperterne. Derfor er konceptet 
meget enkelt med små stande, hvor man 
kan mødes over en kop kaffe. Har du et 
konkret problem, eller er du nysgerrig 
omkring et emne, så vil du helt sikkert få 
meget med hjem, hvis du bruger et par 
timer på Netværksdagen. 

Du er meget velkommen til at invitere en 
kollega eller samarbejdspartner med til en 
fælles lærerig og hyggelig oplevelse. 

Netværksdagens eksperter byder på 
gratis, lækker morgenmad eller frokost 
og gratis adgang. Book din plads nu på 
ByensBoligforeninger.dk, der er kun plads 
til 200 i løbet af dagen.

Praktiske 
oplysninger
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Mød Mikael Kamber
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Tlf. +45 70 20 61 41
mail@lyngsoe.dk

lyngsoe.dk

Carport, garage, overdækning 
og hegn fra Lyngsøe er en god 

investering – med garanti.

Se meget mere på
lyngsoe.dk – det betaler sig

UNA garageanlæg med hejseporte 
PLAN carport- og garageanlæg hvor alle carportene er klargjort 
til montering af ledhejseporte – hvis beboerne ønsker det

PLAN carport- og garageanlæg med Easy Plank beklædning 
og med skillevægge i galvaniseret hulplader

Vælg fleksible overdækninger med fokus på holdbarhed og 
minimal vedligeholdelse. Garagen kan også fungere som depotrum 
for viceværten/boligforeningen.

•  Vælg en samarbejdspartner, der har stor erfaring med at samarbejde med bygherrer, 
entreprenører, foreninger, ejendomsudviklere, arkitekter med flere.

•  Ved at vælge stålløsninger får I et materiale, der kræver minimal vedligeholdelse 
og dermed sparer I en større udgiftspost på driftsbudgettet år efter år.

•   Levering til aftalt tid har stor betydning for projektet. Derfor har vi stort fokus 
på logistik og produktion, hvilket giver jer tryghed for et effektivt samarbejde.

Carport og garage
   under samme tag

Kontakt os for en uforpligtende snak omkring dit projekt, 
og få inspiration og professionel rådgivning

– ring på tlf. 70 20 61 41

Målgruppe

Med Byens Boligforeninger kan du komme i kontakt med bran-
chens beslutningstagere. Du kan præsentere jeres løsninger i 
magasinet eller på en af vores netværksdage.

Vi har ringet til formanden i flere tusinde andelsbolig- og ejerbo-
ligforeninger og sender i dag magasinet ud til beslutnings tagere i 
flere end 5500 boligselskaber, andelsboligforeninger og ejerbolig-
foreninger 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.

Byens Boligforeninger udkommer i området  
København-Køge-Roskilde-Hillerød:

 2500 Formænd i andelsboligforeninger 

 750 Formænd i ejerboligforeninger 

 350 Viceværter og beslutningstagere 

  indenfor ejendomsservice

 200 Kontaktpersoner i boligselskaber - f.eks. KAB, 

  Lejerbo, Bo-vest, AAB 

 200 Kontaktpersoner i virksomheder med ejen- 

  domsadministration - f.eks. Deas, Cej, Lea

 1000  Modtager avisen online
- i resten af Danmark sendes magasinet til:

 500 Kontaktpersoner i boligselskaber, store bolig- 

  foreninger og ejendomsadministratorer

Læs side 4

Fugt i kælderen 
kan koste dyrt 

 Læs side 8
Læs side 7

Fremtidens gårdhave Fremtidens gårdhave ligger i Askøgade ligger i Askøgade 

Klimakvarter Østerbro er Københavns første klimatilpassede bydel. 
En af fremtidens gårdhaver er etableret i Østergården i Askøgade

Læs side 2
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BYENSBOLIGFORENINGER

Vandvagt holder for-
sikrings præmien nede

Rådgiver oplever flere 
farlige altaner

NETVÆRK | VIDEN | NYE MULIGHEDER

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

Nymalede vinduer 
på under otte uger

 Læs side 14

AKTUELT NYHEDSMAGASIN

Sponsoreret indhold
Sponsoreret indholdSide 6

Decorativa vandtætner 
hvor andre giver op

Decorativa tilbyder gratis besigtigelsesraspport 
af altaner, utætte dæk, utætte flade tage, 
utætte haver med underliggende kældre, 
baggårde – alle steder, hvor der kommer 
vand ind – og fremkommer med et samlet 
løsningsforslag inklusiv betonrenovering

Vi udfører også vandtætning med højt 
teknologiske produkter og finder ofte 
vores leverandører i udlandet og bruger 
den nyeste viden på alle områder. Vores 
leverandørers tekniske afdelinger står 
bagved os med et hold af højt kvalifice-
rede teknikere, og sammen udfærdiger 
vi har rapporter på op til 36 sider på 
en sag.

Som de eneste lægger vi direkte oven 
på tagpap (flade tage) og asfalt (parke-
ringsdæk og baggårde).

Vi har fokus på miljøet, da vi oftest 
erstatter en mørk belægning med en 
lysere, hvilket har betydning for reflek-
tering af sollys/varme. Det gælder både 
flade tage og parkeringsdæk.

Ofte trænger der vand ned/ind i byg-
ninger, og det beskadiger dem.

Der kan være revner i eksempelvis 
beton (her kan vores produkt dække 
over revner, som er 1-4 mm, hvorimod 
normale gængse produkter dækker over 
revner på 0,2-0,3 mm).

Penge at spare
Vi er Nordens største udførende entre-
prenør med PMMA, som er fremtidens 
produkter baseret på kvalitet, miljø 
og teknisk kunnen. Fx kan nævnes, at 
produkterne hærder på 30 minutter og 
minimerer afspærringstiden radikalt og 
hermed allerede klar til næste behand-
ling/lag, at man kan arbejde med pro-
dukterne i ned til -5° C, at produkterne 
kan lægges direkte oven på tagpap og 
asfalt. Så derfor kan der spares mange 
penge, da man så ikke behøver at tage 
gammel tagpap eller asfalt op og der-
med heller ikke skulle deponere det. 
Miljøet skånes og økonomien tilgodeses.

Vi giver som de eneste op til 
10/15/20 års garanti på vores produk-
ter. 

Når vi forlader et projekt, er det 100 
procent vandtæt, og skulle det vise sig 
ikke at være tilfældet, kommer vi med 
vores udrykningstjeneste inden for 5 
dage – dog for det meste inden for 24 
timer.

Mange års erfaring
Som firma har vi eksisteret i 17 år, men 
har 25 års erfaring, og renoveret mere 
end 100 udendørsdæk og 300.000 m2 
overflader for boligforeninger, kom-
muner, ejendomsadministratorer og 
bygherre.

Vi sammensætter selv vores projekter, 
da vi er dem, der ved mest om proces-
ser og udførsel. Vi har desuden ingeniø-
rer indover til beregninger.

Decorativa løser mange vanskelige og 
komplekse opgaver.

Socialt engagement
Når man arbejder med os, kommer man 
til at støtte forskellige sociale projekter. 
Det har i mange år været en fast del 
af Decorativas overskud at støtte med 
10% af overskuddet. Fx har vi udlagt 
asfalt og totaltopført en basketballbane 
til udsatte unge. 

Vi støtter en samtalevogn/tinyhouse 
inde på den Røde Plads på Nørrebro for 
unge mellem 15 og 25 år. Vi støtter et 
Roma-projekt i Ungarn mm. Vi støtter 
organisationer, der hjælper unge piger, 
og sidste år støttede vi nødhjælpsarbej-
de i den tredje verden. 

Decorativas ene ejer sidder som frivil-
lig og ulønnet bestyrelsesmedlem i en 
stor nødhjælpsorganisation.
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Mere information:

Decorativa er et belæg-
ningsfirma, som har specia-
liseret sig i at løse opgaver 
ingen andre tager. 

Decorativa tager over, hvor 
andre stopper. Kommer der 
vand ind i din bygning, da 
ring til os.

For mere information: 
Teknisk chef Bent Jerslund 
Tlf.: 21 73 72 71
bpj@decorativa.dk

Renovering af altaner

Decorativa udfører renovering af 
altaner. For nogle kunders ved-
kommende efterspørges samtidig 
også på skridsikring af altanerne. 
Her har Decorativa succes med at 
kunne tilbyde en meget skridsik-
ker belægning, som er til glæde 
og gavn især for gangbesværede 
og ældre beboere.

Tætning af flade tage

Decorativa har success med at 
gøre flade tage vandtætte. På 
tagpap kan det være meget van-
skeligt dels at fastslå, hvor vandet 
trænger ind, og dels at lave en 
tæt reparation. Derfor tilbyder 
Decorativa nu at vandtætne flade 
tage med vores produkter, der kan 
udlægges direkte oven på tagpap. 
Decorativa foreslår at renovere 
med en lysere farve til gavn for 
miljøet.

Renoveringsarbejde af  
parkeringsdæk og -kælder

I boligforeningen Kornerupsgaard 
i Roskilde var beboerne kede af 
at have en utæt parkeringskæl-
der. Man havde tidligere haft den 
renoveret to gange, men den var 
stadig utæt. Der dryppede salte 
ned på deres biler og lakken blev 
ødelagt. 

Decorativa blev kontaktet og kom 
med et renoveringsforslag, så 

Membranarbejde 

I 2019 blev Decorativa akut kon-
taktet af Greve Kommune, som 
havde vandindtrængninger ved 
indgangen mellem Portalen og 
biblioteket. Der var tale om en 
meget vanskelig opgave.

Arbejdet skulle udføres i januar 
og om natten. Det krævede meget 
koordinering. Og under udførsels-
perioden var der både frost og 
sne.

Eksempler på Decorativas arbejde

parkeringsdækket nu fremstår 
vandtæt – og ingen salte drypper 
ned på bilerne i parkeringskælde-
ren. Decorativa udfærdiger en årlig 
tilstandsrapport over 10 år for at 
holde øje med dækket.

Annonce

Deadline Omdeles fra

Nr. 1 23. februar 15. marts – uge 11

Nr. 2 18. april 1. maj – uge 18

Nr. 3 21. august 12. september – uge 37

Nr. 4 25. oktober 10. november – uge 45

Salg:
Anne-Mette Brødsgaard, salgschef 
ab@odsgard.dk
Tlf. 46 93 66 07

Redaktion:
redaktion@odsgard.dk

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

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

Trapperenovering med respekt for fortid og nutid
Da den gamle ejendom på Østerbrogade skulle have renoveret 
hovedtrapperne, var det vigtigt, at den originale stil blev bevaret, 
men samtidig at det fik et tidssvarende udseende

På Østerbrogade står der en gammel herskabsejendom fra omkring 1900, den blev oprindeligt opført af og til hoffet, der også ejede den i mange år, og det giver den nogle helt specielle detaljer, ikke mindst så står der en kopi af springvandet fra Kongens Have i går-den.

- Der er ingen tvivl om, at vores ejendom har et royalt pennestrøg, siger Henrik Andersen, som er medlem af ejerforeningen i den flotte bygning.Men gamle ejendomme skal vedlige-holdes, og en af de ting, det var blevet tid til, var de to hovedtrapper.- Det er nogle meget flotte og unikke trapper med omkring 3,5-4 meter til loftet, trærelieffer på væggene og store brede egeplanker på gulvet, på alle må-der herskabelige opgange. Men de var blevet noget skrammede med årene, og den ene stod i grå, mens den anden var karrygul, og vi trængte til noget nyt, fortæller Henrik Andersen.Efter en udbudsrunde faldt valget på malerfirmaet Bech & Koch A/S, der både havde en meget attraktiv pris på opgaven, men som samtidig havde erfa-ring fra tilsvarende typer ejendomme.- Vores speciale er renovering af gam-le ejendomme, og vi har blandt andet la-vet vinduer på Fredensborg Slot og Ma-stekranen på Holmen. Da vores firma samtidig er 100 år, har vi masser af erfa-ring at trække på, fortæller Claus Koch, der ejer malerfirmaet Bech & Koch.
God vejledning gennem projektet
Men en ting er at have taget beslut-ningen om renovering, noget andet er at komme videre, for trapperne var på mange måder specielle, og Henrik Andersen mindes, at de som kunde lidt følte, at de stod i limbo og ikke rigtigt vidste, hvordan de kom videre.

- Men her var Claus Koch rigtig god. Sammen med vores formand havde jeg et møde med Claus, og her snakkede vi om, hvad vi kunne gøre med hensyn til farver osv. Claus var rigtig god til  at komme med billeder og eksempler på, hvad han tidligere havde lavet på museer og samlinger, siger Henrik An-dersen.
Claus Koch kom blandt andet med en ide om, at man kunne videreføre nogle af de farver, vi havde i en mosaik i indgangspartiet. Mosaikken er lagt i terrazzo med sorte, gule, grå og rødlige mønstre, og ved at bruge dem på væg-gene, så ville det hele kunne komme til at hænge sammen.

- Det var en god og konstruktiv ide, så vi fik nogle farveprøver i opgangen malet på væggen med de farver, der var i mosaikken. Så kunne vore beboere kigge på farverne og komme med deres input til, hvad de syntes, der så pænest ud, siger Henrik Andersen.- Det er en flot ejendom, og vi ville gerne have, at farverne skulle matche det rustikke i ejendommen, derfor blandede vi forskellige farver, som vi så malede prøver med i opgangene, siger Claus Koch.
Men samtidig var der også en mas-se små detaljer, der skulle males, ikke mindst nogle hvide stik i træreliefferne og kanter, der adskilte gulvet fra væg-gene. Her foreslog Claus Koch, at der blev brugt en grå tone, der fik den til at adskille sig fra de hvide stik i selve reliefferne.

- Det gav en super god effekt, og vo-res beboere er virkelig glade for resulta-tet, fortæller Henrik Andersen.Claus Koch synes, at det har været en meget spændende opgave, ikke mindst på grund af de krav, der var til at bibe-holde det gamle udseende, mens der samtidig kom nogle tidssvarende farver ind i ejendommen.
- Træværkerne er helt specielle med fyldninger og beskæringer, og her skulle vi være meget omhyggelige. Det tager naturligvis længere tid, men det var også noget af det, der gjorde arbejdet spændende, forklarer Claus Koch.Deres mangeårige erfaring med ældre ejendomme var på mange måder en stor fordel, ikke mindst fordi Malerfirmaet Bech & Koch godt vidste, hvilken type maling der oprindelig var blevet brugt.- Derfor var det ikke noget problem for os med den gamle maling – vi vidste godt, hvilken type maling vi kunne ma-ler over med, siger Claus Koch.

God tilgang til opgavenOpgaven med restaurering af de to ho-vedtrapper er slut, men Malerfirmaet Bech & Koch er allerede blevet hyret til flere opgaver af ejendommens besty-relse. 
- Vi er blevet rigtig glade for firmaet, ikke mindst fordi Claus har en utrolig god måde at gå til arbejdet på. Han tager os i hånden i processen, har nogle supergode og meget venlige malere an-sat, og så møder han dig altid med smil, glæde og positiv holdning, siger Henrik Andersen.

Som eksempel herpå fortæller Hen-rik, at en del af aftalen var, at Malerfir-maet Bech & Koch skulle komme ud og udbedre skader på malerarbejdet, efter at terrazzogulvet var blevet poleret og trappegulvet høvlet af. - Der var langt flere skader på ma-lingen, end både vi og Claus havde forventet, men der var ingen diskussion om efterregning. Alt blev klaret profes-sionelt og med et smil, også selvom der måtte to svende ud i en weekend for at få det gjort og ikke den ene mand, Claus oprindeligt havde forventet, på-peger Henrik Andersen.- Det var en spændende ejendom, og der blev valgt nogle meget spændende farver, og det gjorde det til en rigtig spændende opgave, slutter Claus Koch.
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Vi er eksperter i:
• Alle maleropgaver
• Flyttelejligheder
• Trapperenovering
• Facade- og vindues- 

renovering

Ring og få et godt tilbud

Kontakt: 
Claus Koch
Tlf.: 43 73 10 98 
info@bech-koch.dk 
www.bech-koch.dk

MALERFIRMAET

A/S

Om Malerfirmaet Bech & Koch A/S
Virksomheden blev grundlagt tilbage i 1921 og fik hurtigt det daværende KTAS som en af sine faste kunder.
I 1965 overtog malermester Jens Erik Bech forretningen, og i 1972 blev Reinhard Koch ansat som ung malersvend.

Tolv år senere i 1984 blev Reinhard Koch medejer, og samtidig skiftede virksomhe-den navn til det nuværende Malerfirmaet Bech & Koch.Siden forlod Jens Erik Bech firmaet, men i 2000 kom en ny medejer til – nemlig Claus Koch, søn af Reinhard og Tove Koch.Bech & Koch drives i dag som familievirksomhed med to gene-rationer Koch ved roret og 32 malersvende ansat.
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Decorativa vandtætner hvor andre giver op
Decorativa tilbyder gratis besigtigelsesraspport af altaner, utætte dæk, utætte flade tage, utætte haver med underliggende kældre, baggårde – alle steder, hvor der kommer vand ind – og fremkommer med et samlet løsningsforslag inklusiv betonrenovering

Vi udfører også vandtætning med højt teknologiske produkter og finder ofte vores leverandører i udlandet og bruger den nyeste viden på alle områder. Vores leverandørers tekniske afdelinger står bagved os med et hold af højt kvalifice-rede teknikere, og sammen udfærdiger vi har rapporter på op til 36 sider på en sag.
Som de eneste lægger vi direkte oven på tagpap (flade tage) og asfalt (parke-ringsdæk og baggårde).Vi har fokus på miljøet, da vi oftest erstatter en mørk belægning med en lysere, hvilket har betydning for reflek-tering af sollys/varme. Det gælder både flade tage og parkeringsdæk.Ofte trænger der vand ned/ind i byg-ninger, og det beskadiger dem.Der kan være revner i eksempelvis beton (her kan vores produkt dække over revner, som er 1-4 mm, hvorimod normale gængse produkter dækker over revner på 0,2-0,3 mm).

Penge at spare
Vi er Nordens største udførende entre-prenør med PMMA, som er fremtidens produkter baseret på kvalitet, miljø og teknisk kunnen. Fx kan nævnes, at produkterne hærder på 30 minutter og minimerer afspærringstiden radikalt og hermed allerede klar til næste behand-ling/lag, at man kan arbejde med pro-dukterne i ned til -5° C, at produkterne kan lægges direkte oven på tagpap og asfalt. Så derfor kan der spares mange penge, da man så ikke behøver at tage gammel tagpap eller asfalt op og der-med heller ikke skulle deponere det. Miljøet skånes og økonomien tilgodeses.Vi giver som de eneste op til 10/15/20 års garanti på vores produk-ter. 

Når vi forlader et projekt, er det 100 procent vandtæt, og skulle det vise sig ikke at være tilfældet, kommer vi med vores udrykningstjeneste inden for 5 dage – dog for det meste inden for 24 timer.

Mange års erfaringSom firma har vi eksisteret i 17 år, men har 25 års erfaring, og renoveret mere end 100 udendørsdæk og 300.000 m2 overflader for boligforeninger, kom-muner, ejendomsadministratorer og bygherre.
Vi sammensætter selv vores projekter, da vi er dem, der ved mest om proces-ser og udførsel. Vi har desuden ingeniø-rer indover til beregninger.

Decorativa løser mange vanskelige og komplekse opgaver.

Socialt engagementNår man arbejder med os, kommer man til at støtte forskellige sociale projekter. Det har i mange år været en fast del af Decorativas overskud at støtte med 10% af overskuddet. Fx har vi udlagt asfalt og totaltopført en basketballbane til udsatte unge. 

Vi støtter en samtalevogn/tinyhouse inde på den Røde Plads på Nørrebro for unge mellem 15 og 25 år. Vi støtter et Roma-projekt i Ungarn mm. Vi støtter organisationer, der hjælper unge piger, og sidste år støttede vi nødhjælpsarbej-de i den tredje verden. Decorativas ene ejer sidder som frivil-lig og ulønnet bestyrelsesmedlem i en stor nødhjælpsorganisation.
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Mere information:
Decorativa er et belæg-
ningsfirma, som har specia-liseret sig i at løse opgaver ingen andre tager. 

Decorativa tager over, hvor andre stopper. Kommer der vand ind i din bygning, da ring til os.

For mere information: 
Teknisk chef Bent Jerslund Tlf.: 21 73 72 71
bpj@decorativa.dk

Renovering af altaner

Decorativa udfører renovering af altaner. For nogle kunders ved-kommende efterspørges samtidig også på skridsikring af altanerne. Her har Decorativa succes med at kunne tilbyde en meget skridsik-ker belægning, som er til glæde og gavn især for gangbesværede og ældre beboere.

Tætning af flade tage

Decorativa har success med at gøre flade tage vandtætte. På tagpap kan det være meget van-skeligt dels at fastslå, hvor vandet trænger ind, og dels at lave en tæt reparation. Derfor tilbyder Decorativa nu at vandtætne flade tage med vores produkter, der kan udlægges direkte oven på tagpap. Decorativa foreslår at renovere med en lysere farve til gavn for miljøet.

Renoveringsarbejde af  
parkeringsdæk og -kælder

I boligforeningen Kornerupsgaard i Roskilde var beboerne kede af at have en utæt parkeringskæl-der. Man havde tidligere haft den renoveret to gange, men den var stadig utæt. Der dryppede salte ned på deres biler og lakken blev ødelagt. 

Decorativa blev kontaktet og kom med et renoveringsforslag, så 

Membranarbejde 

I 2019 blev Decorativa akut kon-taktet af Greve Kommune, som havde vandindtrængninger ved indgangen mellem Portalen og biblioteket. Der var tale om en meget vanskelig opgave.

Arbejdet skulle udføres i januar og om natten. Det krævede meget koordinering. Og under udførsels-perioden var der både frost og sne.

Eksempler på Decorativas arbejde

parkeringsdækket nu fremstår vandtæt – og ingen salte drypper ned på bilerne i parkeringskælde-ren. Decorativa udfærdiger en årlig tilstandsrapport over 10 år for at holde øje med dækket.

Med sponsoreret indhold kan du få en omtale med i Byens Boligforeninger

Det kan være en kundecase eller en nyhed om jeres løsninger/produkter. 

Hvis der er behov, så hjælper vi gerne med at skrive historien, så læserne får det helt rigtige budskab.

Historien kan efterfølgende bruges i jeres markedsføring f.eks. som reference på jeres site eller som en 
pdf-fil, der kan vedhæftes et tilbud.

Prisen for sponsoreret indhold er 12.995 kroner for en hel side.

Skal vi skrive jeres sponsoreret indhold, så starter priserne ved 4.000 kroner.

Få sponsoreret indhold med  
i Byens Boligforeninger

Kontakt: Salgschef Anne-Mette Brødsgaard på tlf. 46 93 66 07 eller på mail ab@odsgard.dk
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Annonceinformation 2023

Sponsoreret indhold

Netværksdag – pris for deltagelse

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

1/1 side pr. indrykning 12.995,-
- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter siden.

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

Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde.

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 materi-
ale, ligesom strejker og anden force majeure ikke medfører erstat-
ningsansvar for Byens Boligforeninger.

Byens Boligforeninger forbeholder sig ret til ændringer.

Generel information

Side 3, 5, 7: +10 %.

Placeringstillæg

Indstik

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

Det er nemt, enkelt og billigere end en Direct Mail.  

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

Kan distribueres selektivt på målgruppe og geografi.

Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

Formater og priser i 4 farver

1/1 side pr. indrykning 12.995,-
4 indrykninger 39.995,-
Bredde x højde:

256 x 370 mm

B
AAA

BB

1/2 side pr. indrykning 8.995,-
4 indrykninger 26.995,-
Bredde x højde:

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

Visitkort pr. indrykning 1.895,-
4 indrykninger 5.495,-
Bredde x højde:

A: 80 x 50 mm 

Pris i DKK

A

Løsning A:           15.995,- 

Stand 2 x 2 m 
Morgenmad til jeres gæster 

Frokost til jeres gæster 
½ side i avisen op til Netværksdagen 

Løsning B:            18.995,- 

Stand 2 x 2 m 
Morgenmad til jeres gæster 

Frokost til jeres gæster 
1/1 side i avisen op til Netværksdagen 

Løsning C:           26.995,- 

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 

NETVÆRK | VIDEN | NYE MULIGHEDER

| | | |

BYENS
BOLIGFORENINGER

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 indryk-
kes inden for 12 måneder.

Rabatter i et eller flere medier



Medieplan
2023Din kontakt til boligforeninger, 

boligselskaber og viceværter mv.

Læs side 8

 
Læs side 20

Læs side 10

Beboer i seniorbofællesskab: 

Beboer i seniorbofællesskab: ’Boede jeg alene, 
’Boede jeg alene, ville jeg blive ensom’
ville jeg blive ensom’

BYENSBOLIGFORENINGER

Tænk rottesikring ind i kloakrenoveringen
Almene boligselskaber om stigende varmepriser

NETVÆRK | VIDEN | NYE MULIGHEDER

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

 
Læs side 24

AKTUELT NYHEDSMAGASIN

Flere undersøgelser viser at bofællesskaber kan afhjælpe ensomhed og øge 

livskvaliteten for mange ældre. Kirsten Poulsen og Celine Starup Charles, som 

begge bor i seniorbofællesskabet ’Broen’ ved Køge Kyst, fortæller om, 

hvordan det er at bo sammen med andre, når man er oppe i årene Læs side 12
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'Ja tak' til fire dages arbejdsuge

’For svært at frede velfærdsarkitekturen'

Få jeres kunders 
opmærksomhed

Sponsoreret indhold

Læs side 2

Mød disse virksomheder 
på Netværksdagen

Få de fem bedste forslag 
til enegirenoveringer

Læs side 22-23Læs side 18

Kom til Netværksdag for Kom til Netværksdag for 
Byens Boligforeninger Byens Boligforeninger 

Besøg Netværksdagen tirsdag den 10. maj i Hvidovre og få indsigt i 
aktuelle emner og løsninger. Du kan deltage i netværksmøder, møde 
20 eksperter, høre foredrag og nyde en gratis frokost. 
Der er gratis at deltage på Netværksdagen for Byens Boligforeninger.
Se dagens program fra side 16

Ladeløsninger til elbiler 
i boligforeningen
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NETVÆRK | VIDEN | NYE MULIGHEDER

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

Gratis adgang 

Spis en lækker, gratis
morgenmad eller frokost 

Nye løsninger og ideer

Tilmeld dig på 
ByensBoligforeninger.dk

Netværksdagen

Side 23Netværksdagen for

Gl. Køge Landevej

Friheden Station - 5 minutters gang

DAGENS 
FOREDRAG

MØD EKSPERTERNE

GRATIS PARKERING
Indkørsel fra  Hvidovrevej

Tidspunkt 
Tirsdag den 10. maj 2022  
Åbningstid kl. 9:00 - 15:00 

Adresse 
Frihedens Idrætscenter 

Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre 

Transport 
Gratis parkering. 

5 minutters gang fra 
Friheden Station

Garderobe 
Der er gratis garderobe 

- på eget ansvar

Arrangør 
Mediehuset Odsgard A/S 

er hovedarrangør af
Netværksdagen for 

Byens Boligforeninger

Mød eksperterne på Netværksdagen
Vi er klar til en dialog om løsninger, du kan bruge 

Gratis adgang 

Spis en lækker morgenmad eller frokost 

Nye løsninger og ideer

Bestil billetter på ByensBoligforeninger.dk

Balco A/S 
– Rådgivning om altanprojekter.

ista Danmark A/S 
– Nem forbrugeraflæsning af individuel el- og vandforbrug.

IntelligentCity 
– Intelligente og giftfrie løsninger til bekæmpelse af rotter, 

mus og andre skadedyr.

HomeCharge 
– Ladestandere til elbiler.

Henrik A. Fog A/S 
– Have- og Parkmaskiner. Ukrudt- og vinterbekæmpelse.

Elsec A/S 
– Alt i låse & sikring, videoovervågning, samtaleanlæg, 

alarmer og brandsikring samt elektrikeropgaver.

Racoon Rengøring og Ejendomsservice A/S 
– Trappevask og ejendomsservice.

Nortec A/S 
– Rådgivning om ladestandere til elbiler og fællesvaskeri.

Neotherm 
– Alt om varme- og køleanlæg.

Nærvarme Danmark 
– Varmepumper til boligforeninger.

Ideen med Netværksdagen er at skabe de 
bedste rammer for en god dialog mellem 
dig og eksperterne. Derfor er konceptet 
meget enkelt med små stande, hvor man 
kan mødes over en kop kaffe. Har du et 
konkret problem, eller er du nysgerrig 
omkring et emne, så vil du helt sikkert få 
meget med hjem, hvis du bruger et par 
timer på Netværksdagen. 

Du er meget velkommen til at invitere en 
kollega eller samarbejdspartner med til en 
fælles lærerig og hyggelig oplevelse. 

Netværksdagens eksperter byder på 
gratis, lækker morgenmad eller frokost 
og gratis adgang. Book din plads nu på 
ByensBoligforeninger.dk, der er kun plads 
til 200 i løbet af dagen.

Praktiske 
oplysninger

Side 23Netværksdagen for

Gl. Køge Landevej
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Tlf. +45 70 20 61 41
mail@lyngsoe.dk

lyngsoe.dk

Carport, garage, overdækning 
og hegn fra Lyngsøe er en god 

investering – med garanti.

Se meget mere på
lyngsoe.dk – det betaler sig

UNA garageanlæg med hejseporte 
PLAN carport- og garageanlæg hvor alle carportene er klargjort 
til montering af ledhejseporte – hvis beboerne ønsker det

PLAN carport- og garageanlæg med Easy Plank beklædning 
og med skillevægge i galvaniseret hulplader

Vælg fleksible overdækninger med fokus på holdbarhed og 
minimal vedligeholdelse. Garagen kan også fungere som depotrum 
for viceværten/boligforeningen.

•  Vælg en samarbejdspartner, der har stor erfaring med at samarbejde med bygherrer, 
entreprenører, foreninger, ejendomsudviklere, arkitekter med flere.

•  Ved at vælge stålløsninger får I et materiale, der kræver minimal vedligeholdelse 
og dermed sparer I en større udgiftspost på driftsbudgettet år efter år.

•   Levering til aftalt tid har stor betydning for projektet. Derfor har vi stort fokus 
på logistik og produktion, hvilket giver jer tryghed for et effektivt samarbejde.

Carport og garage
   under samme tag

Kontakt os for en uforpligtende snak omkring dit projekt, 
og få inspiration og professionel rådgivning

– ring på tlf. 70 20 61 41

Målgruppe

Med Byens Boligforeninger kan du komme i kontakt med bran-
chens beslutningstagere. Du kan præsentere jeres løsninger i 
magasinet eller på en af vores netværksdage.

Vi har ringet til formanden i flere tusinde andelsbolig- og ejerbo-
ligforeninger og sender i dag magasinet ud til beslutnings tagere i 
flere end 5500 boligselskaber, andelsboligforeninger og ejerbolig-
foreninger 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.

Byens Boligforeninger udkommer i området  
København-Køge-Roskilde-Hillerød:

 2500 Formænd i andelsboligforeninger 

 750 Formænd i ejerboligforeninger 

 350 Viceværter og beslutningstagere 

  indenfor ejendomsservice

 200 Kontaktpersoner i boligselskaber - f.eks. KAB, 

  Lejerbo, Bo-vest, AAB 

 200 Kontaktpersoner i virksomheder med ejen- 

  domsadministration - f.eks. Deas, Cej, Lea

 1000  Modtager avisen online
- i resten af Danmark sendes magasinet til:

 500 Kontaktpersoner i boligselskaber, store bolig- 

  foreninger og ejendomsadministratorer

Læs side 4

Fugt i kælderen 
kan koste dyrt 

 Læs side 8
Læs side 7

Fremtidens gårdhave Fremtidens gårdhave ligger i Askøgade ligger i Askøgade 

Klimakvarter Østerbro er Københavns første klimatilpassede bydel. 
En af fremtidens gårdhaver er etableret i Østergården i Askøgade

Læs side 2
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BYENSBOLIGFORENINGER

Vandvagt holder for-
sikrings præmien nede

Rådgiver oplever flere 
farlige altaner

NETVÆRK | VIDEN | NYE MULIGHEDER

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

Nymalede vinduer 
på under otte uger

 Læs side 14

AKTUELT NYHEDSMAGASIN

Sponsoreret indhold
Sponsoreret indholdSide 6

Decorativa vandtætner 
hvor andre giver op

Decorativa tilbyder gratis besigtigelsesraspport 
af altaner, utætte dæk, utætte flade tage, 
utætte haver med underliggende kældre, 
baggårde – alle steder, hvor der kommer 
vand ind – og fremkommer med et samlet 
løsningsforslag inklusiv betonrenovering

Vi udfører også vandtætning med højt 
teknologiske produkter og finder ofte 
vores leverandører i udlandet og bruger 
den nyeste viden på alle områder. Vores 
leverandørers tekniske afdelinger står 
bagved os med et hold af højt kvalifice-
rede teknikere, og sammen udfærdiger 
vi har rapporter på op til 36 sider på 
en sag.

Som de eneste lægger vi direkte oven 
på tagpap (flade tage) og asfalt (parke-
ringsdæk og baggårde).

Vi har fokus på miljøet, da vi oftest 
erstatter en mørk belægning med en 
lysere, hvilket har betydning for reflek-
tering af sollys/varme. Det gælder både 
flade tage og parkeringsdæk.

Ofte trænger der vand ned/ind i byg-
ninger, og det beskadiger dem.

Der kan være revner i eksempelvis 
beton (her kan vores produkt dække 
over revner, som er 1-4 mm, hvorimod 
normale gængse produkter dækker over 
revner på 0,2-0,3 mm).

Penge at spare
Vi er Nordens største udførende entre-
prenør med PMMA, som er fremtidens 
produkter baseret på kvalitet, miljø 
og teknisk kunnen. Fx kan nævnes, at 
produkterne hærder på 30 minutter og 
minimerer afspærringstiden radikalt og 
hermed allerede klar til næste behand-
ling/lag, at man kan arbejde med pro-
dukterne i ned til -5° C, at produkterne 
kan lægges direkte oven på tagpap og 
asfalt. Så derfor kan der spares mange 
penge, da man så ikke behøver at tage 
gammel tagpap eller asfalt op og der-
med heller ikke skulle deponere det. 
Miljøet skånes og økonomien tilgodeses.

Vi giver som de eneste op til 
10/15/20 års garanti på vores produk-
ter. 

Når vi forlader et projekt, er det 100 
procent vandtæt, og skulle det vise sig 
ikke at være tilfældet, kommer vi med 
vores udrykningstjeneste inden for 5 
dage – dog for det meste inden for 24 
timer.

Mange års erfaring
Som firma har vi eksisteret i 17 år, men 
har 25 års erfaring, og renoveret mere 
end 100 udendørsdæk og 300.000 m2 
overflader for boligforeninger, kom-
muner, ejendomsadministratorer og 
bygherre.

Vi sammensætter selv vores projekter, 
da vi er dem, der ved mest om proces-
ser og udførsel. Vi har desuden ingeniø-
rer indover til beregninger.

Decorativa løser mange vanskelige og 
komplekse opgaver.

Socialt engagement
Når man arbejder med os, kommer man 
til at støtte forskellige sociale projekter. 
Det har i mange år været en fast del 
af Decorativas overskud at støtte med 
10% af overskuddet. Fx har vi udlagt 
asfalt og totaltopført en basketballbane 
til udsatte unge. 

Vi støtter en samtalevogn/tinyhouse 
inde på den Røde Plads på Nørrebro for 
unge mellem 15 og 25 år. Vi støtter et 
Roma-projekt i Ungarn mm. Vi støtter 
organisationer, der hjælper unge piger, 
og sidste år støttede vi nødhjælpsarbej-
de i den tredje verden. 

Decorativas ene ejer sidder som frivil-
lig og ulønnet bestyrelsesmedlem i en 
stor nødhjælpsorganisation.
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Mere information:

Decorativa er et belæg-
ningsfirma, som har specia-
liseret sig i at løse opgaver 
ingen andre tager. 

Decorativa tager over, hvor 
andre stopper. Kommer der 
vand ind i din bygning, da 
ring til os.

For mere information: 
Teknisk chef Bent Jerslund 
Tlf.: 21 73 72 71
bpj@decorativa.dk

Renovering af altaner

Decorativa udfører renovering af 
altaner. For nogle kunders ved-
kommende efterspørges samtidig 
også på skridsikring af altanerne. 
Her har Decorativa succes med at 
kunne tilbyde en meget skridsik-
ker belægning, som er til glæde 
og gavn især for gangbesværede 
og ældre beboere.

Tætning af flade tage

Decorativa har success med at 
gøre flade tage vandtætte. På 
tagpap kan det være meget van-
skeligt dels at fastslå, hvor vandet 
trænger ind, og dels at lave en 
tæt reparation. Derfor tilbyder 
Decorativa nu at vandtætne flade 
tage med vores produkter, der kan 
udlægges direkte oven på tagpap. 
Decorativa foreslår at renovere 
med en lysere farve til gavn for 
miljøet.

Renoveringsarbejde af  
parkeringsdæk og -kælder

I boligforeningen Kornerupsgaard 
i Roskilde var beboerne kede af 
at have en utæt parkeringskæl-
der. Man havde tidligere haft den 
renoveret to gange, men den var 
stadig utæt. Der dryppede salte 
ned på deres biler og lakken blev 
ødelagt. 

Decorativa blev kontaktet og kom 
med et renoveringsforslag, så 

Membranarbejde 

I 2019 blev Decorativa akut kon-
taktet af Greve Kommune, som 
havde vandindtrængninger ved 
indgangen mellem Portalen og 
biblioteket. Der var tale om en 
meget vanskelig opgave.

Arbejdet skulle udføres i januar 
og om natten. Det krævede meget 
koordinering. Og under udførsels-
perioden var der både frost og 
sne.

Eksempler på Decorativas arbejde

parkeringsdækket nu fremstår 
vandtæt – og ingen salte drypper 
ned på bilerne i parkeringskælde-
ren. Decorativa udfærdiger en årlig 
tilstandsrapport over 10 år for at 
holde øje med dækket.

Annonce

Deadline Omdeles fra

Nr. 1 23. februar 15. marts – uge 11

Nr. 2 18. april 1. maj – uge 18

Nr. 3 21. august 12. september – uge 37

Nr. 4 25. oktober 10. november – uge 45

Salg:
Anne-Mette Brødsgaard, salgschef 
ab@odsgard.dk
Tlf. 46 93 66 07

Redaktion:
redaktion@odsgard.dk

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

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

Trapperenovering med respekt for fortid og nutid
Da den gamle ejendom på Østerbrogade skulle have renoveret 
hovedtrapperne, var det vigtigt, at den originale stil blev bevaret, 
men samtidig at det fik et tidssvarende udseende

På Østerbrogade står der en gammel herskabsejendom fra omkring 1900, den blev oprindeligt opført af og til hoffet, der også ejede den i mange år, og det giver den nogle helt specielle detaljer, ikke mindst så står der en kopi af springvandet fra Kongens Have i går-den.

- Der er ingen tvivl om, at vores ejendom har et royalt pennestrøg, siger Henrik Andersen, som er medlem af ejerforeningen i den flotte bygning.Men gamle ejendomme skal vedlige-holdes, og en af de ting, det var blevet tid til, var de to hovedtrapper.- Det er nogle meget flotte og unikke trapper med omkring 3,5-4 meter til loftet, trærelieffer på væggene og store brede egeplanker på gulvet, på alle må-der herskabelige opgange. Men de var blevet noget skrammede med årene, og den ene stod i grå, mens den anden var karrygul, og vi trængte til noget nyt, fortæller Henrik Andersen.Efter en udbudsrunde faldt valget på malerfirmaet Bech & Koch A/S, der både havde en meget attraktiv pris på opgaven, men som samtidig havde erfa-ring fra tilsvarende typer ejendomme.- Vores speciale er renovering af gam-le ejendomme, og vi har blandt andet la-vet vinduer på Fredensborg Slot og Ma-stekranen på Holmen. Da vores firma samtidig er 100 år, har vi masser af erfa-ring at trække på, fortæller Claus Koch, der ejer malerfirmaet Bech & Koch.
God vejledning gennem projektet
Men en ting er at have taget beslut-ningen om renovering, noget andet er at komme videre, for trapperne var på mange måder specielle, og Henrik Andersen mindes, at de som kunde lidt følte, at de stod i limbo og ikke rigtigt vidste, hvordan de kom videre.

- Men her var Claus Koch rigtig god. Sammen med vores formand havde jeg et møde med Claus, og her snakkede vi om, hvad vi kunne gøre med hensyn til farver osv. Claus var rigtig god til  at komme med billeder og eksempler på, hvad han tidligere havde lavet på museer og samlinger, siger Henrik An-dersen.
Claus Koch kom blandt andet med en ide om, at man kunne videreføre nogle af de farver, vi havde i en mosaik i indgangspartiet. Mosaikken er lagt i terrazzo med sorte, gule, grå og rødlige mønstre, og ved at bruge dem på væg-gene, så ville det hele kunne komme til at hænge sammen.

- Det var en god og konstruktiv ide, så vi fik nogle farveprøver i opgangen malet på væggen med de farver, der var i mosaikken. Så kunne vore beboere kigge på farverne og komme med deres input til, hvad de syntes, der så pænest ud, siger Henrik Andersen.- Det er en flot ejendom, og vi ville gerne have, at farverne skulle matche det rustikke i ejendommen, derfor blandede vi forskellige farver, som vi så malede prøver med i opgangene, siger Claus Koch.
Men samtidig var der også en mas-se små detaljer, der skulle males, ikke mindst nogle hvide stik i træreliefferne og kanter, der adskilte gulvet fra væg-gene. Her foreslog Claus Koch, at der blev brugt en grå tone, der fik den til at adskille sig fra de hvide stik i selve reliefferne.

- Det gav en super god effekt, og vo-res beboere er virkelig glade for resulta-tet, fortæller Henrik Andersen.Claus Koch synes, at det har været en meget spændende opgave, ikke mindst på grund af de krav, der var til at bibe-holde det gamle udseende, mens der samtidig kom nogle tidssvarende farver ind i ejendommen.
- Træværkerne er helt specielle med fyldninger og beskæringer, og her skulle vi være meget omhyggelige. Det tager naturligvis længere tid, men det var også noget af det, der gjorde arbejdet spændende, forklarer Claus Koch.Deres mangeårige erfaring med ældre ejendomme var på mange måder en stor fordel, ikke mindst fordi Malerfirmaet Bech & Koch godt vidste, hvilken type maling der oprindelig var blevet brugt.- Derfor var det ikke noget problem for os med den gamle maling – vi vidste godt, hvilken type maling vi kunne ma-ler over med, siger Claus Koch.

God tilgang til opgavenOpgaven med restaurering af de to ho-vedtrapper er slut, men Malerfirmaet Bech & Koch er allerede blevet hyret til flere opgaver af ejendommens besty-relse. 
- Vi er blevet rigtig glade for firmaet, ikke mindst fordi Claus har en utrolig god måde at gå til arbejdet på. Han tager os i hånden i processen, har nogle supergode og meget venlige malere an-sat, og så møder han dig altid med smil, glæde og positiv holdning, siger Henrik Andersen.

Som eksempel herpå fortæller Hen-rik, at en del af aftalen var, at Malerfir-maet Bech & Koch skulle komme ud og udbedre skader på malerarbejdet, efter at terrazzogulvet var blevet poleret og trappegulvet høvlet af. - Der var langt flere skader på ma-lingen, end både vi og Claus havde forventet, men der var ingen diskussion om efterregning. Alt blev klaret profes-sionelt og med et smil, også selvom der måtte to svende ud i en weekend for at få det gjort og ikke den ene mand, Claus oprindeligt havde forventet, på-peger Henrik Andersen.- Det var en spændende ejendom, og der blev valgt nogle meget spændende farver, og det gjorde det til en rigtig spændende opgave, slutter Claus Koch.
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Vi er eksperter i:
• Alle maleropgaver
• Flyttelejligheder
• Trapperenovering
• Facade- og vindues- 

renovering

Ring og få et godt tilbud

Kontakt: 
Claus Koch
Tlf.: 43 73 10 98 
info@bech-koch.dk 
www.bech-koch.dk

MALERFIRMAET

A/S

Om Malerfirmaet Bech & Koch A/S
Virksomheden blev grundlagt tilbage i 1921 og fik hurtigt det daværende KTAS som en af sine faste kunder.
I 1965 overtog malermester Jens Erik Bech forretningen, og i 1972 blev Reinhard Koch ansat som ung malersvend.

Tolv år senere i 1984 blev Reinhard Koch medejer, og samtidig skiftede virksomhe-den navn til det nuværende Malerfirmaet Bech & Koch.Siden forlod Jens Erik Bech firmaet, men i 2000 kom en ny medejer til – nemlig Claus Koch, søn af Reinhard og Tove Koch.Bech & Koch drives i dag som familievirksomhed med to gene-rationer Koch ved roret og 32 malersvende ansat.
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Decorativa vandtætner hvor andre giver op
Decorativa tilbyder gratis besigtigelsesraspport af altaner, utætte dæk, utætte flade tage, utætte haver med underliggende kældre, baggårde – alle steder, hvor der kommer vand ind – og fremkommer med et samlet løsningsforslag inklusiv betonrenovering

Vi udfører også vandtætning med højt teknologiske produkter og finder ofte vores leverandører i udlandet og bruger den nyeste viden på alle områder. Vores leverandørers tekniske afdelinger står bagved os med et hold af højt kvalifice-rede teknikere, og sammen udfærdiger vi har rapporter på op til 36 sider på en sag.
Som de eneste lægger vi direkte oven på tagpap (flade tage) og asfalt (parke-ringsdæk og baggårde).Vi har fokus på miljøet, da vi oftest erstatter en mørk belægning med en lysere, hvilket har betydning for reflek-tering af sollys/varme. Det gælder både flade tage og parkeringsdæk.Ofte trænger der vand ned/ind i byg-ninger, og det beskadiger dem.Der kan være revner i eksempelvis beton (her kan vores produkt dække over revner, som er 1-4 mm, hvorimod normale gængse produkter dækker over revner på 0,2-0,3 mm).

Penge at spare
Vi er Nordens største udførende entre-prenør med PMMA, som er fremtidens produkter baseret på kvalitet, miljø og teknisk kunnen. Fx kan nævnes, at produkterne hærder på 30 minutter og minimerer afspærringstiden radikalt og hermed allerede klar til næste behand-ling/lag, at man kan arbejde med pro-dukterne i ned til -5° C, at produkterne kan lægges direkte oven på tagpap og asfalt. Så derfor kan der spares mange penge, da man så ikke behøver at tage gammel tagpap eller asfalt op og der-med heller ikke skulle deponere det. Miljøet skånes og økonomien tilgodeses.Vi giver som de eneste op til 10/15/20 års garanti på vores produk-ter. 

Når vi forlader et projekt, er det 100 procent vandtæt, og skulle det vise sig ikke at være tilfældet, kommer vi med vores udrykningstjeneste inden for 5 dage – dog for det meste inden for 24 timer.

Mange års erfaringSom firma har vi eksisteret i 17 år, men har 25 års erfaring, og renoveret mere end 100 udendørsdæk og 300.000 m2 overflader for boligforeninger, kom-muner, ejendomsadministratorer og bygherre.
Vi sammensætter selv vores projekter, da vi er dem, der ved mest om proces-ser og udførsel. Vi har desuden ingeniø-rer indover til beregninger.

Decorativa løser mange vanskelige og komplekse opgaver.

Socialt engagementNår man arbejder med os, kommer man til at støtte forskellige sociale projekter. Det har i mange år været en fast del af Decorativas overskud at støtte med 10% af overskuddet. Fx har vi udlagt asfalt og totaltopført en basketballbane til udsatte unge. 

Vi støtter en samtalevogn/tinyhouse inde på den Røde Plads på Nørrebro for unge mellem 15 og 25 år. Vi støtter et Roma-projekt i Ungarn mm. Vi støtter organisationer, der hjælper unge piger, og sidste år støttede vi nødhjælpsarbej-de i den tredje verden. Decorativas ene ejer sidder som frivil-lig og ulønnet bestyrelsesmedlem i en stor nødhjælpsorganisation.
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Mere information:
Decorativa er et belæg-
ningsfirma, som har specia-liseret sig i at løse opgaver ingen andre tager. 

Decorativa tager over, hvor andre stopper. Kommer der vand ind i din bygning, da ring til os.

For mere information: 
Teknisk chef Bent Jerslund Tlf.: 21 73 72 71
bpj@decorativa.dk

Renovering af altaner

Decorativa udfører renovering af altaner. For nogle kunders ved-kommende efterspørges samtidig også på skridsikring af altanerne. Her har Decorativa succes med at kunne tilbyde en meget skridsik-ker belægning, som er til glæde og gavn især for gangbesværede og ældre beboere.

Tætning af flade tage

Decorativa har success med at gøre flade tage vandtætte. På tagpap kan det være meget van-skeligt dels at fastslå, hvor vandet trænger ind, og dels at lave en tæt reparation. Derfor tilbyder Decorativa nu at vandtætne flade tage med vores produkter, der kan udlægges direkte oven på tagpap. Decorativa foreslår at renovere med en lysere farve til gavn for miljøet.

Renoveringsarbejde af  
parkeringsdæk og -kælder

I boligforeningen Kornerupsgaard i Roskilde var beboerne kede af at have en utæt parkeringskæl-der. Man havde tidligere haft den renoveret to gange, men den var stadig utæt. Der dryppede salte ned på deres biler og lakken blev ødelagt. 

Decorativa blev kontaktet og kom med et renoveringsforslag, så 

Membranarbejde 

I 2019 blev Decorativa akut kon-taktet af Greve Kommune, som havde vandindtrængninger ved indgangen mellem Portalen og biblioteket. Der var tale om en meget vanskelig opgave.

Arbejdet skulle udføres i januar og om natten. Det krævede meget koordinering. Og under udførsels-perioden var der både frost og sne.

Eksempler på Decorativas arbejde

parkeringsdækket nu fremstår vandtæt – og ingen salte drypper ned på bilerne i parkeringskælde-ren. Decorativa udfærdiger en årlig tilstandsrapport over 10 år for at holde øje med dækket.

Med sponsoreret indhold kan du få en omtale med i Byens Boligforeninger

Det kan være en kundecase eller en nyhed om jeres løsninger/produkter. 

Hvis der er behov, så hjælper vi gerne med at skrive historien, så læserne får det helt rigtige budskab.

Historien kan efterfølgende bruges i jeres markedsføring f.eks. som reference på jeres site eller som en 
pdf-fil, der kan vedhæftes et tilbud.

Prisen for sponsoreret indhold er 12.995 kroner for en hel side.

Skal vi skrive jeres sponsoreret indhold, så starter priserne ved 4.000 kroner.

Få sponsoreret indhold med  
i Byens Boligforeninger

Kontakt: Salgschef Anne-Mette Brødsgaard på tlf. 46 93 66 07 eller på mail ab@odsgard.dk
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Annonceinformation 2023

Sponsoreret indhold

Netværksdag – pris for deltagelse

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

1/1 side pr. indrykning 12.995,-
- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter siden.

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

Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde.

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 materi-
ale, ligesom strejker og anden force majeure ikke medfører erstat-
ningsansvar for Byens Boligforeninger.

Byens Boligforeninger forbeholder sig ret til ændringer.

Generel information

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 indryk-
kes inden for 12 måneder.

Rabatter i et eller flere medier

Side 3, 5, 7: +10 %.

Placeringstillæg

Indstik

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

Det er nemt, enkelt og billigere end en Direct Mail.  

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

Kan distribueres selektivt på målgruppe og geografi.

Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

Formater og priser i 4 farver

1/1 side pr. indrykning 12.995,-
4 indrykninger 39.995,-
Bredde x højde:

256 x 370 mm

B
A

1/2 side pr. indrykning 8.995,-
4 indrykninger 26.995,-
Bredde x højde:

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

Visitkort pr. indrykning 1.895,-
4 indrykninger 5.495,-
Bredde x højde:

A: 80 x 50 mm 

Pris i DKK

A

Løsning A:           15.995,- 

Stand 2 x 2 m 
Morgenmad til jeres gæster 

Frokost til jeres gæster 
½ side i avisen op til Netværksdagen 

Løsning B:            18.995,- 

Stand 2 x 2 m 
Morgenmad til jeres gæster 

Frokost til jeres gæster 
1/1 side i avisen op til Netværksdagen 

Løsning C:           26.995,- 

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 

NETVÆRK | VIDEN | NYE MULIGHEDER

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

BYENS
BOLIGFORENINGER

Netværksdag

Byens Boligforeninger samler to gange om året en række spæn-
dende virksomheder til en fælles netværksdag for bestyrelserne 
i boligforeningerne og beslutningstagere i boligselskaberne 
(varme mestre, driftschefer, ejendomsinspektører mv.). 

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

De deltagende virksomheder er medværter og har et stort med-
ansvar for Netværksdagens succes. Betragt det som et kunde-
arrangement, 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. 

I løbet af Netværksdagen vil der også være en række indlæg fra 
talere om aktuelle emner som f.eks. konflikthåndtering, etable-

Kom til Netværksdag for Byens Boligforeninger 
ring af ladestandere til el-biler, klimatiltag i boligforeningerne.  
Et indlæg varer typisk 20-25 minutter. 

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

Netværksdage i 2023: 
11. maj i Hvidovre. 
22. november i Hvidovre. 

Kontakt os i dag, hvis du vil vide mere om at deltage som med-
vært på netværksdagen. 

Kontakt:
Anne-Mette Brødsgaard, salgschef 
Tlf. 46 93 66 07
ab@odsgard.dk

Mad & drikke 
Jeres gæster bydes på enten gratis morgenmad eller frokost. 
Invitér en eller flere personer til at spise med og styrk relatio-
nerne. Madbilletterne SKAL bestilles på forhånd samtidig med 
tilmeldingen af gæsten – så har køkkenet styr på antallet af 
kuverter. 

Madbilletterne udleveres på dagen og er inkl. en vand, juice 
eller øl. 

Restauranten serverer lækkert mad og ligger foran indgan-
gen til udstillerhallen med medværterne.

Covid-19 
Forhåbentlig bliver det ikke et problem, men vi kender ikke 
Covid-19 situationen og evt. restriktioner. Vi vil efterleve sund-
hedsmyndighedernes vejledninger, som f.eks. fremvisning af 
Coronapas, brug af mundbind, afstand og afspritning på Net-
værksdagen. 

Hvis Netværksdagen bliver aflyst tilbagebetales 50% af det 
samlede beløb. 

Markedsføring af Netværksdagen 
Ud over at alle deltagende virksomheder skal invitere egne 
gæster på Netværksdagen, så sender vi invitationer til 4000 
omkringliggende boligforeninger mv. i form af avisen Byens 
Boligforeninger. Avisen vil indeholde alt om Netværksda gen. 

Netværksdagen vil også blive markedsført på BygTek.dk og 
via vores netværk på LinkedIn og Facebook samt til tidligere 
deltagere på Netværksdagen. 

Avisen Byens Boligforeninger 
Jeres ½ eller 1/1 side i avisen kan bruges til en annonce eller 
som sponsoreret indhold. Vores grafikere hjælper gerne med 
opsætning af annonce eller sponsoreret indhold. 

Løsning A: 

Stand 2x2m 
Morgenmad til jeres gæster 

Frokost til jeres gæster 
½ side i avisen  

Byens Boligforeninger 

Total: kr. 15.995,- 

Løsning B:

Stand 2x2m 
Morgenmad til jeres gæster 

Frokost til jeres gæster 
1/1 side i avisen  

Byens Boligforeninger

 Total: kr. 18.995,- 

Løsning C: 

Stand 2x2m 
Morgenmad til jeres gæster 

Frokost til jeres gæster 
1/1 side i avisen Byens Boligforeninger

1/1 side før eller efter udgaven 

Total: kr. 26.995,-

Sådan deltager du på Netværksdagen
For yderligere oplysninger om deltagelse kontakt 

salgschef Anne-Mette Brødsgaard, tlf. 46 93 66 07, ab@odsgard.dk 

Læs side 2

Mød disse virksomheder på Netværksdagen

Få de fem bedste forslag til enegirenoveringer

Læs side 22-23

Læs side 18

Kom til Netværksdag for 
Kom til Netværksdag for Byens Boligforeninger 
Byens Boligforeninger 

Besøg Netværksdagen tirsdag den 10. maj i Hvidovre og få indsigt i 

aktuelle emner og løsninger. Du kan deltage i netværksmøder, møde 

20 eksperter, høre foredrag og nyde en gratis frokost. 
Der er gratis at deltage på Netværksdagen for Byens Boligforeninger.

Se dagens program fra side 16

Ladeløsninger til elbiler i boligforeningen
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Gratis adgang 

Spis en lækker, gratismorgenmad eller frokost 

Nye løsninger og ideer

Tilmeld dig på ByensBoligforeninger.dk

Netværksdagen

Side 23

Netværksdagen for

Gl. Køge Landevej

Friheden Station - 5 minutters gang

DAGENS FOREDRAG

MØD EKSPERTERNE

GRATIS PARKERINGIndkørsel fra  Hvidovrevej

Tidspunkt Tirsdag den 10. maj 2022  Åbningstid kl. 9:00 - 15:00 
Adresse Frihedens Idrætscenter Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre 

Transport Gratis parkering. 5 minutters gang fra Friheden Station
Garderobe Der er gratis garderobe - på eget ansvar
Arrangør Mediehuset Odsgard A/S er hovedarrangør afNetværksdagen for Byens Boligforeninger

Mød eksperterne på Netværksdagen
Vi er klar til en dialog om løsninger, du kan bruge 

Gratis adgang 
Spis en lækker morgenmad eller frokost 

Nye løsninger og ideer
Bestil billetter på ByensBoligforeninger.dk

Balco A/S 
– Rådgivning om altanprojekter.

ista Danmark A/S – Nem forbrugeraflæsning af individuel el- og vandforbrug.

IntelligentCity – Intelligente og giftfrie løsninger til bekæmpelse af rotter, 

mus og andre skadedyr.

HomeCharge – Ladestandere til elbiler.

Henrik A. Fog A/S – Have- og Parkmaskiner. Ukrudt- og vinterbekæmpelse.

Elsec A/S 
– Alt i låse & sikring, videoovervågning, samtaleanlæg, 

alarmer og brandsikring samt elektrikeropgaver.

Racoon Rengøring og Ejendomsservice A/S 

– Trappevask og ejendomsservice.

Nortec A/S – Rådgivning om ladestandere til elbiler og fællesvaskeri.

Neotherm – Alt om varme- og køleanlæg.

Nærvarme Danmark – Varmepumper til boligforeninger.

Ideen med Netværksdagen er at skabe de 
bedste rammer for en god dialog mellem 
dig og eksperterne. Derfor er konceptet 
meget enkelt med små stande, hvor man 
kan mødes over en kop kaffe. Har du et 
konkret problem, eller er du nysgerrig 
omkring et emne, så vil du helt sikkert få 
meget med hjem, hvis du bruger et par 
timer på Netværksdagen. 

Du er meget velkommen til at invitere en 
kollega eller samarbejdspartner med til en 
fælles lærerig og hyggelig oplevelse. Netværksdagens eksperter byder på 

gratis, lækker morgenmad eller frokost 
og gratis adgang. Book din plads nu på 
ByensBoligforeninger.dk, der er kun plads 
til 200 i løbet af dagen.

Praktiske oplysninger

Side 23

Netværksdagen for

Gl. Køge Landevej

Friheden Station - 5 minutters gang
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Gratis adgang 
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Ideen med Netværksdagen er at skabe de 
bedste rammer for en god dialog mellem 
dig og eksperterne. Derfor er konceptet 
meget enkelt med små stande, hvor man 
kan mødes over en kop kaffe. Har du et 
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timer på Netværksdagen. 
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kollega eller samarbejdspartner med til en 
fælles lærerig og hyggelig oplevelse. Netværksdagens eksperter byder på 

gratis, lækker morgenmad eller frokost 
og gratis adgang. Book din plads nu på 
ByensBoligforeninger.dk, der er kun plads 
til 200 i løbet af dagen.

Praktiske oplysninger
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Neotherm – Alt om varme- og køleanlæg.

Nærvarme Danmark – Varmepumper til boligforeninger.

Ideen med Netværksdagen er at skabe de 
bedste rammer for en god dialog mellem 
dig og eksperterne. Derfor er konceptet 
meget enkelt med små stande, hvor man 
kan mødes over en kop kaffe. Har du et 
konkret problem, eller er du nysgerrig 
omkring et emne, så vil du helt sikkert få 
meget med hjem, hvis du bruger et par 
timer på Netværksdagen. 

Du er meget velkommen til at invitere en 
kollega eller samarbejdspartner med til en 
fælles lærerig og hyggelig oplevelse. Netværksdagens eksperter byder på 

gratis, lækker morgenmad eller frokost 
og gratis adgang. Book din plads nu på 
ByensBoligforeninger.dk, der er kun plads 
til 200 i løbet af dagen.

Praktiske oplysninger
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Gratis adgang 
Spis en lækker morgenmad eller frokost 
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Bestil billetter på ByensBoligforeninger.dk
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ista Danmark A/S – Nem forbrugeraflæsning af individuel el- og vandforbrug.

IntelligentCity – Intelligente og giftfrie løsninger til bekæmpelse af rotter, 

mus og andre skadedyr.
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Henrik A. Fog A/S – Have- og Parkmaskiner. Ukrudt- og vinterbekæmpelse.

Elsec A/S 
– Alt i låse & sikring, videoovervågning, samtaleanlæg, 

alarmer og brandsikring samt elektrikeropgaver.

Racoon Rengøring og Ejendomsservice A/S 

– Trappevask og ejendomsservice.

Nortec A/S – Rådgivning om ladestandere til elbiler og fællesvaskeri.

Neotherm – Alt om varme- og køleanlæg.

Nærvarme Danmark – Varmepumper til boligforeninger.

Ideen med Netværksdagen er at skabe de 
bedste rammer for en god dialog mellem 
dig og eksperterne. Derfor er konceptet 
meget enkelt med små stande, hvor man 
kan mødes over en kop kaffe. Har du et 
konkret problem, eller er du nysgerrig 
omkring et emne, så vil du helt sikkert få 
meget med hjem, hvis du bruger et par 
timer på Netværksdagen. 

Du er meget velkommen til at invitere en 
kollega eller samarbejdspartner med til en 
fælles lærerig og hyggelig oplevelse. Netværksdagens eksperter byder på 

gratis, lækker morgenmad eller frokost 
og gratis adgang. Book din plads nu på 
ByensBoligforeninger.dk, der er kun plads 
til 200 i løbet af dagen.

Praktiske oplysninger
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meget enkelt med små stande, hvor man 
kan mødes over en kop kaffe. Har du et 
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meget med hjem, hvis du bruger et par 
timer på Netværksdagen. 

Du er meget velkommen til at invitere en 
kollega eller samarbejdspartner med til en 
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Praktiske oplysninger
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IntelligentCity – Intelligente og giftfrie løsninger til bekæmpelse af rotter, 

mus og andre skadedyr.

HomeCharge – Ladestandere til elbiler.
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Elsec A/S 
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– Trappevask og ejendomsservice.
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Ideen med Netværksdagen er at skabe de 
bedste rammer for en god dialog mellem 
dig og eksperterne. Derfor er konceptet 
meget enkelt med små stande, hvor man 
kan mødes over en kop kaffe. Har du et 
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omkring et emne, så vil du helt sikkert få 
meget med hjem, hvis du bruger et par 
timer på Netværksdagen. 

Du er meget velkommen til at invitere en 
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ByensBoligforeninger.dk, der er kun plads 
til 200 i løbet af dagen.

Praktiske oplysninger

Mød Mikael Kamber
Læs side 27

Materialet sendes til annoncer@odsgard.dk 

Avisen er på gaden ca. 10 dage før Netværksdagen

½ side 256 x 176mm 
1/1 side 256 x 370mm 
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Annonceinformation 2023

Sponsoreret indhold

Netværksdag – pris for deltagelse

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

1/1 side pr. indrykning 12.995,-
- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter siden.

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

Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde.

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 materi-
ale, ligesom strejker og anden force majeure ikke medfører erstat-
ningsansvar for Byens Boligforeninger.

Byens Boligforeninger forbeholder sig ret til ændringer.

Generel information

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 indryk-
kes inden for 12 måneder.

Rabatter i et eller flere medier

Side 3, 5, 7: +10 %.

Placeringstillæg

Indstik

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

Det er nemt, enkelt og billigere end en Direct Mail.  

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

Kan distribueres selektivt på målgruppe og geografi.

Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

Formater og priser i 4 farver

1/1 side pr. indrykning 12.995,-
4 indrykninger 39.995,-
Bredde x højde:

256 x 370 mm

B
A

1/2 side pr. indrykning 8.995,-
4 indrykninger 26.995,-
Bredde x højde:

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

Visitkort pr. indrykning 1.895,-
4 indrykninger 5.495,-
Bredde x højde:

A: 80 x 50 mm 

Pris i DKK

A

Løsning A:           15.995,- 

Stand 2 x 2 m 
Morgenmad til jeres gæster 

Frokost til jeres gæster 
½ side i avisen op til Netværksdagen 

Løsning B:            18.995,- 

Stand 2 x 2 m 
Morgenmad til jeres gæster 

Frokost til jeres gæster 
1/1 side i avisen op til Netværksdagen 

Løsning C:           26.995,- 

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 
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BYENS
BOLIGFORENINGER

Netværksdag

Byens Boligforeninger samler to gange om året en række spæn-
dende virksomheder til en fælles netværksdag for bestyrelserne 
i boligforeningerne og beslutningstagere i boligselskaberne 
(varme mestre, driftschefer, ejendomsinspektører mv.). 

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

De deltagende virksomheder er medværter og har et stort med-
ansvar for Netværksdagens succes. Betragt det som et kunde-
arrangement, 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. 

I løbet af Netværksdagen vil der også være en række indlæg fra 
talere om aktuelle emner som f.eks. konflikthåndtering, etable-

Kom til Netværksdag for Byens Boligforeninger 
ring af ladestandere til el-biler, klimatiltag i boligforeningerne.  
Et indlæg varer typisk 20-25 minutter. 

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

Netværksdage i 2023: 
11. maj i Hvidovre. 
22. november i Hvidovre. 

Kontakt os i dag, hvis du vil vide mere om at deltage som med-
vært på netværksdagen. 

Kontakt:
Anne-Mette Brødsgaard, salgschef 
Tlf. 46 93 66 07
ab@odsgard.dk

Mad & drikke 
Jeres gæster bydes på enten gratis morgenmad eller frokost. 
Invitér en eller flere personer til at spise med og styrk relatio-
nerne. Madbilletterne SKAL bestilles på forhånd samtidig med 
tilmeldingen af gæsten – så har køkkenet styr på antallet af 
kuverter. 

Madbilletterne udleveres på dagen og er inkl. en vand, juice 
eller øl. 

Restauranten serverer lækkert mad og ligger foran indgan-
gen til udstillerhallen med medværterne.

Covid-19 
Forhåbentlig bliver det ikke et problem, men vi kender ikke 
Covid-19 situationen og evt. restriktioner. Vi vil efterleve sund-
hedsmyndighedernes vejledninger, som f.eks. fremvisning af 
Coronapas, brug af mundbind, afstand og afspritning på Net-
værksdagen. 

Hvis Netværksdagen bliver aflyst tilbagebetales 50% af det 
samlede beløb. 

Markedsføring af Netværksdagen 
Ud over at alle deltagende virksomheder skal invitere egne 
gæster på Netværksdagen, så sender vi invitationer til 4000 
omkringliggende boligforeninger mv. i form af avisen Byens 
Boligforeninger. Avisen vil indeholde alt om Netværksda gen. 

Netværksdagen vil også blive markedsført på BygTek.dk og 
via vores netværk på LinkedIn og Facebook samt til tidligere 
deltagere på Netværksdagen. 

Avisen Byens Boligforeninger 
Jeres ½ eller 1/1 side i avisen kan bruges til en annonce eller 
som sponsoreret indhold. Vores grafikere hjælper gerne med 
opsætning af annonce eller sponsoreret indhold. 

Løsning A: 

Stand 2x2m 
Morgenmad til jeres gæster 

Frokost til jeres gæster 
½ side i avisen  

Byens Boligforeninger 

Total: kr. 15.995,- 

Løsning B:

Stand 2x2m 
Morgenmad til jeres gæster 

Frokost til jeres gæster 
1/1 side i avisen  

Byens Boligforeninger

 Total: kr. 18.995,- 

Løsning C: 

Stand 2x2m 
Morgenmad til jeres gæster 

Frokost til jeres gæster 
1/1 side i avisen Byens Boligforeninger

1/1 side før eller efter udgaven 

Total: kr. 26.995,-

Sådan deltager du på Netværksdagen
For yderligere oplysninger om deltagelse kontakt 

salgschef Anne-Mette Brødsgaard, tlf. 46 93 66 07, ab@odsgard.dk 

Læs side 2

Mød disse virksomheder på Netværksdagen

Få de fem bedste forslag til enegirenoveringer

Læs side 22-23

Læs side 18

Kom til Netværksdag for 
Kom til Netværksdag for Byens Boligforeninger 
Byens Boligforeninger 

Besøg Netværksdagen tirsdag den 10. maj i Hvidovre og få indsigt i 

aktuelle emner og løsninger. Du kan deltage i netværksmøder, møde 

20 eksperter, høre foredrag og nyde en gratis frokost. 
Der er gratis at deltage på Netværksdagen for Byens Boligforeninger.

Se dagens program fra side 16

Ladeløsninger til elbiler i boligforeningen

AKTUELT NYHEDSMAGASIN
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BYENSBOLIGFORENINGER

NETVÆRK | VIDEN | NYE MULIGHEDER

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

Gratis adgang 

Spis en lækker, gratismorgenmad eller frokost 

Nye løsninger og ideer

Tilmeld dig på ByensBoligforeninger.dk

Netværksdagen

Side 23

Netværksdagen for

Gl. Køge Landevej

Friheden Station - 5 minutters gang

DAGENS FOREDRAG

MØD EKSPERTERNE

GRATIS PARKERINGIndkørsel fra  Hvidovrevej

Tidspunkt Tirsdag den 10. maj 2022  Åbningstid kl. 9:00 - 15:00 
Adresse Frihedens Idrætscenter Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre 

Transport Gratis parkering. 5 minutters gang fra Friheden Station
Garderobe Der er gratis garderobe - på eget ansvar
Arrangør Mediehuset Odsgard A/S er hovedarrangør afNetværksdagen for Byens Boligforeninger

Mød eksperterne på Netværksdagen
Vi er klar til en dialog om løsninger, du kan bruge 

Gratis adgang 
Spis en lækker morgenmad eller frokost 

Nye løsninger og ideer
Bestil billetter på ByensBoligforeninger.dk

Balco A/S 
– Rådgivning om altanprojekter.

ista Danmark A/S – Nem forbrugeraflæsning af individuel el- og vandforbrug.

IntelligentCity – Intelligente og giftfrie løsninger til bekæmpelse af rotter, 

mus og andre skadedyr.

HomeCharge – Ladestandere til elbiler.

Henrik A. Fog A/S – Have- og Parkmaskiner. Ukrudt- og vinterbekæmpelse.

Elsec A/S 
– Alt i låse & sikring, videoovervågning, samtaleanlæg, 

alarmer og brandsikring samt elektrikeropgaver.

Racoon Rengøring og Ejendomsservice A/S 

– Trappevask og ejendomsservice.

Nortec A/S – Rådgivning om ladestandere til elbiler og fællesvaskeri.

Neotherm – Alt om varme- og køleanlæg.

Nærvarme Danmark – Varmepumper til boligforeninger.

Ideen med Netværksdagen er at skabe de 
bedste rammer for en god dialog mellem 
dig og eksperterne. Derfor er konceptet 
meget enkelt med små stande, hvor man 
kan mødes over en kop kaffe. Har du et 
konkret problem, eller er du nysgerrig 
omkring et emne, så vil du helt sikkert få 
meget med hjem, hvis du bruger et par 
timer på Netværksdagen. 

Du er meget velkommen til at invitere en 
kollega eller samarbejdspartner med til en 
fælles lærerig og hyggelig oplevelse. Netværksdagens eksperter byder på 

gratis, lækker morgenmad eller frokost 
og gratis adgang. Book din plads nu på 
ByensBoligforeninger.dk, der er kun plads 
til 200 i løbet af dagen.

Praktiske oplysninger

Side 23

Netværksdagen for

Gl. Køge Landevej

Friheden Station - 5 minutters gang

DAGENS FOREDRAG

MØD EKSPERTERNE

GRATIS PARKERINGIndkørsel fra  Hvidovrevej

Tidspunkt Tirsdag den 10. maj 2022  Åbningstid kl. 9:00 - 15:00 
Adresse Frihedens Idrætscenter Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre 

Transport Gratis parkering. 5 minutters gang fra Friheden Station
Garderobe Der er gratis garderobe - på eget ansvar
Arrangør Mediehuset Odsgard A/S er hovedarrangør afNetværksdagen for Byens Boligforeninger

Mød eksperterne på Netværksdagen
Vi er klar til en dialog om løsninger, du kan bruge 

Gratis adgang 
Spis en lækker morgenmad eller frokost 

Nye løsninger og ideer
Bestil billetter på ByensBoligforeninger.dk

Balco A/S 
– Rådgivning om altanprojekter.

ista Danmark A/S – Nem forbrugeraflæsning af individuel el- og vandforbrug.

IntelligentCity – Intelligente og giftfrie løsninger til bekæmpelse af rotter, 

mus og andre skadedyr.

HomeCharge – Ladestandere til elbiler.

Henrik A. Fog A/S – Have- og Parkmaskiner. Ukrudt- og vinterbekæmpelse.

Elsec A/S 
– Alt i låse & sikring, videoovervågning, samtaleanlæg, 

alarmer og brandsikring samt elektrikeropgaver.

Racoon Rengøring og Ejendomsservice A/S 

– Trappevask og ejendomsservice.

Nortec A/S – Rådgivning om ladestandere til elbiler og fællesvaskeri.

Neotherm – Alt om varme- og køleanlæg.

Nærvarme Danmark – Varmepumper til boligforeninger.

Ideen med Netværksdagen er at skabe de 
bedste rammer for en god dialog mellem 
dig og eksperterne. Derfor er konceptet 
meget enkelt med små stande, hvor man 
kan mødes over en kop kaffe. Har du et 
konkret problem, eller er du nysgerrig 
omkring et emne, så vil du helt sikkert få 
meget med hjem, hvis du bruger et par 
timer på Netværksdagen. 

Du er meget velkommen til at invitere en 
kollega eller samarbejdspartner med til en 
fælles lærerig og hyggelig oplevelse. Netværksdagens eksperter byder på 

gratis, lækker morgenmad eller frokost 
og gratis adgang. Book din plads nu på 
ByensBoligforeninger.dk, der er kun plads 
til 200 i løbet af dagen.

Praktiske oplysninger

Side 23

Netværksdagen for

Gl. Køge Landevej

Friheden Station - 5 minutters gang

DAGENS FOREDRAG

MØD EKSPERTERNE

GRATIS PARKERINGIndkørsel fra  Hvidovrevej

Tidspunkt Tirsdag den 10. maj 2022  Åbningstid kl. 9:00 - 15:00 
Adresse Frihedens Idrætscenter Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre 

Transport Gratis parkering. 5 minutters gang fra Friheden Station
Garderobe Der er gratis garderobe - på eget ansvar
Arrangør Mediehuset Odsgard A/S er hovedarrangør afNetværksdagen for Byens Boligforeninger

Mød eksperterne på Netværksdagen
Vi er klar til en dialog om løsninger, du kan bruge 

Gratis adgang 
Spis en lækker morgenmad eller frokost 

Nye løsninger og ideer
Bestil billetter på ByensBoligforeninger.dk

Balco A/S 
– Rådgivning om altanprojekter.

ista Danmark A/S – Nem forbrugeraflæsning af individuel el- og vandforbrug.

IntelligentCity – Intelligente og giftfrie løsninger til bekæmpelse af rotter, 

mus og andre skadedyr.

HomeCharge – Ladestandere til elbiler.

Henrik A. Fog A/S – Have- og Parkmaskiner. Ukrudt- og vinterbekæmpelse.

Elsec A/S 
– Alt i låse & sikring, videoovervågning, samtaleanlæg, 

alarmer og brandsikring samt elektrikeropgaver.

Racoon Rengøring og Ejendomsservice A/S 

– Trappevask og ejendomsservice.

Nortec A/S – Rådgivning om ladestandere til elbiler og fællesvaskeri.

Neotherm – Alt om varme- og køleanlæg.

Nærvarme Danmark – Varmepumper til boligforeninger.

Ideen med Netværksdagen er at skabe de 
bedste rammer for en god dialog mellem 
dig og eksperterne. Derfor er konceptet 
meget enkelt med små stande, hvor man 
kan mødes over en kop kaffe. Har du et 
konkret problem, eller er du nysgerrig 
omkring et emne, så vil du helt sikkert få 
meget med hjem, hvis du bruger et par 
timer på Netværksdagen. 

Du er meget velkommen til at invitere en 
kollega eller samarbejdspartner med til en 
fælles lærerig og hyggelig oplevelse. Netværksdagens eksperter byder på 

gratis, lækker morgenmad eller frokost 
og gratis adgang. Book din plads nu på 
ByensBoligforeninger.dk, der er kun plads 
til 200 i løbet af dagen.

Praktiske oplysninger

Side 23

Netværksdagen for

Gl. Køge Landevej

Friheden Station - 5 minutters gang

DAGENS FOREDRAG

MØD EKSPERTERNE

GRATIS PARKERINGIndkørsel fra  Hvidovrevej

Tidspunkt Tirsdag den 10. maj 2022  Åbningstid kl. 9:00 - 15:00 
Adresse Frihedens Idrætscenter Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre 

Transport Gratis parkering. 5 minutters gang fra Friheden Station
Garderobe Der er gratis garderobe - på eget ansvar
Arrangør Mediehuset Odsgard A/S er hovedarrangør afNetværksdagen for Byens Boligforeninger

Mød eksperterne på Netværksdagen
Vi er klar til en dialog om løsninger, du kan bruge 

Gratis adgang 
Spis en lækker morgenmad eller frokost 

Nye løsninger og ideer
Bestil billetter på ByensBoligforeninger.dk

Balco A/S 
– Rådgivning om altanprojekter.

ista Danmark A/S – Nem forbrugeraflæsning af individuel el- og vandforbrug.

IntelligentCity – Intelligente og giftfrie løsninger til bekæmpelse af rotter, 

mus og andre skadedyr.

HomeCharge – Ladestandere til elbiler.

Henrik A. Fog A/S – Have- og Parkmaskiner. Ukrudt- og vinterbekæmpelse.

Elsec A/S 
– Alt i låse & sikring, videoovervågning, samtaleanlæg, 

alarmer og brandsikring samt elektrikeropgaver.

Racoon Rengøring og Ejendomsservice A/S 

– Trappevask og ejendomsservice.

Nortec A/S – Rådgivning om ladestandere til elbiler og fællesvaskeri.

Neotherm – Alt om varme- og køleanlæg.

Nærvarme Danmark – Varmepumper til boligforeninger.

Ideen med Netværksdagen er at skabe de 
bedste rammer for en god dialog mellem 
dig og eksperterne. Derfor er konceptet 
meget enkelt med små stande, hvor man 
kan mødes over en kop kaffe. Har du et 
konkret problem, eller er du nysgerrig 
omkring et emne, så vil du helt sikkert få 
meget med hjem, hvis du bruger et par 
timer på Netværksdagen. 

Du er meget velkommen til at invitere en 
kollega eller samarbejdspartner med til en 
fælles lærerig og hyggelig oplevelse. Netværksdagens eksperter byder på 

gratis, lækker morgenmad eller frokost 
og gratis adgang. Book din plads nu på 
ByensBoligforeninger.dk, der er kun plads 
til 200 i løbet af dagen.

Praktiske oplysninger

Side 23

Netværksdagen for

Gl. Køge Landevej

Friheden Station - 5 minutters gang

DAGENS FOREDRAG

MØD EKSPERTERNE

GRATIS PARKERINGIndkørsel fra  Hvidovrevej

Tidspunkt Tirsdag den 10. maj 2022  Åbningstid kl. 9:00 - 15:00 
Adresse Frihedens Idrætscenter Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre 

Transport Gratis parkering. 5 minutters gang fra Friheden Station
Garderobe Der er gratis garderobe - på eget ansvar
Arrangør Mediehuset Odsgard A/S er hovedarrangør afNetværksdagen for Byens Boligforeninger

Mød eksperterne på Netværksdagen
Vi er klar til en dialog om løsninger, du kan bruge 

Gratis adgang 
Spis en lækker morgenmad eller frokost 

Nye løsninger og ideer
Bestil billetter på ByensBoligforeninger.dk

Balco A/S 
– Rådgivning om altanprojekter.

ista Danmark A/S – Nem forbrugeraflæsning af individuel el- og vandforbrug.

IntelligentCity – Intelligente og giftfrie løsninger til bekæmpelse af rotter, 

mus og andre skadedyr.

HomeCharge – Ladestandere til elbiler.

Henrik A. Fog A/S – Have- og Parkmaskiner. Ukrudt- og vinterbekæmpelse.

Elsec A/S 
– Alt i låse & sikring, videoovervågning, samtaleanlæg, 

alarmer og brandsikring samt elektrikeropgaver.

Racoon Rengøring og Ejendomsservice A/S 

– Trappevask og ejendomsservice.

Nortec A/S – Rådgivning om ladestandere til elbiler og fællesvaskeri.

Neotherm – Alt om varme- og køleanlæg.

Nærvarme Danmark – Varmepumper til boligforeninger.

Ideen med Netværksdagen er at skabe de 
bedste rammer for en god dialog mellem 
dig og eksperterne. Derfor er konceptet 
meget enkelt med små stande, hvor man 
kan mødes over en kop kaffe. Har du et 
konkret problem, eller er du nysgerrig 
omkring et emne, så vil du helt sikkert få 
meget med hjem, hvis du bruger et par 
timer på Netværksdagen. 

Du er meget velkommen til at invitere en 
kollega eller samarbejdspartner med til en 
fælles lærerig og hyggelig oplevelse. Netværksdagens eksperter byder på 

gratis, lækker morgenmad eller frokost 
og gratis adgang. Book din plads nu på 
ByensBoligforeninger.dk, der er kun plads 
til 200 i løbet af dagen.

Praktiske oplysninger

Side 23

Netværksdagen for

Gl. Køge Landevej

Friheden Station - 5 minutters gang

DAGENS FOREDRAG

MØD EKSPERTERNE

GRATIS PARKERINGIndkørsel fra  Hvidovrevej

Tidspunkt Tirsdag den 10. maj 2022  Åbningstid kl. 9:00 - 15:00 
Adresse Frihedens Idrætscenter Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre 

Transport Gratis parkering. 5 minutters gang fra Friheden Station
Garderobe Der er gratis garderobe - på eget ansvar
Arrangør Mediehuset Odsgard A/S er hovedarrangør afNetværksdagen for Byens Boligforeninger

Mød eksperterne på Netværksdagen
Vi er klar til en dialog om løsninger, du kan bruge 

Gratis adgang 
Spis en lækker morgenmad eller frokost 

Nye løsninger og ideer
Bestil billetter på ByensBoligforeninger.dk

Balco A/S 
– Rådgivning om altanprojekter.

ista Danmark A/S – Nem forbrugeraflæsning af individuel el- og vandforbrug.

IntelligentCity – Intelligente og giftfrie løsninger til bekæmpelse af rotter, 

mus og andre skadedyr.

HomeCharge – Ladestandere til elbiler.

Henrik A. Fog A/S – Have- og Parkmaskiner. Ukrudt- og vinterbekæmpelse.

Elsec A/S 
– Alt i låse & sikring, videoovervågning, samtaleanlæg, 

alarmer og brandsikring samt elektrikeropgaver.

Racoon Rengøring og Ejendomsservice A/S 

– Trappevask og ejendomsservice.

Nortec A/S – Rådgivning om ladestandere til elbiler og fællesvaskeri.

Neotherm – Alt om varme- og køleanlæg.

Nærvarme Danmark – Varmepumper til boligforeninger.

Ideen med Netværksdagen er at skabe de 
bedste rammer for en god dialog mellem 
dig og eksperterne. Derfor er konceptet 
meget enkelt med små stande, hvor man 
kan mødes over en kop kaffe. Har du et 
konkret problem, eller er du nysgerrig 
omkring et emne, så vil du helt sikkert få 
meget med hjem, hvis du bruger et par 
timer på Netværksdagen. 

Du er meget velkommen til at invitere en 
kollega eller samarbejdspartner med til en 
fælles lærerig og hyggelig oplevelse. Netværksdagens eksperter byder på 

gratis, lækker morgenmad eller frokost 
og gratis adgang. Book din plads nu på 
ByensBoligforeninger.dk, der er kun plads 
til 200 i løbet af dagen.

Praktiske oplysninger

Mød Mikael Kamber
Læs side 27

Materialet sendes til annoncer@odsgard.dk 

Avisen er på gaden ca. 10 dage før Netværksdagen

½ side 256 x 176mm 
1/1 side 256 x 370mm 
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Medieplan
2023Din kontakt til boligforeninger, 

boligselskaber og viceværter mv.

Læs side 8

 
Læs side 20

Læs side 10

Beboer i seniorbofællesskab: 

Beboer i seniorbofællesskab: ’Boede jeg alene, 
’Boede jeg alene, ville jeg blive ensom’
ville jeg blive ensom’

BYENSBOLIGFORENINGER

Tænk rottesikring ind i kloakrenoveringen
Almene boligselskaber om stigende varmepriser

NETVÆRK | VIDEN | NYE MULIGHEDER

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

 
Læs side 24

AKTUELT NYHEDSMAGASIN

Flere undersøgelser viser at bofællesskaber kan afhjælpe ensomhed og øge 

livskvaliteten for mange ældre. Kirsten Poulsen og Celine Starup Charles, som 

begge bor i seniorbofællesskabet ’Broen’ ved Køge Kyst, fortæller om, 

hvordan det er at bo sammen med andre, når man er oppe i årene Læs side 12
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'Ja tak' til fire dages arbejdsuge

’For svært at frede velfærdsarkitekturen'

Få jeres kunders 
opmærksomhed

Sponsoreret indhold

Læs side 2

Mød disse virksomheder 
på Netværksdagen

Få de fem bedste forslag 
til enegirenoveringer

Læs side 22-23Læs side 18

Kom til Netværksdag for Kom til Netværksdag for 
Byens Boligforeninger Byens Boligforeninger 

Besøg Netværksdagen tirsdag den 10. maj i Hvidovre og få indsigt i 
aktuelle emner og løsninger. Du kan deltage i netværksmøder, møde 
20 eksperter, høre foredrag og nyde en gratis frokost. 
Der er gratis at deltage på Netværksdagen for Byens Boligforeninger.
Se dagens program fra side 16

Ladeløsninger til elbiler 
i boligforeningen

AKTUELT NYHEDSMAGASIN
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BYENS
BOLIGFORENINGER

NETVÆRK | VIDEN | NYE MULIGHEDER

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

Gratis adgang 

Spis en lækker, gratis
morgenmad eller frokost 

Nye løsninger og ideer

Tilmeld dig på 
ByensBoligforeninger.dk

Netværksdagen

Side 23Netværksdagen for

Gl. Køge Landevej

Friheden Station - 5 minutters gang

DAGENS 
FOREDRAG

MØD EKSPERTERNE

GRATIS PARKERING
Indkørsel fra  Hvidovrevej

Tidspunkt 
Tirsdag den 10. maj 2022  
Åbningstid kl. 9:00 - 15:00 

Adresse 
Frihedens Idrætscenter 

Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre 

Transport 
Gratis parkering. 

5 minutters gang fra 
Friheden Station

Garderobe 
Der er gratis garderobe 

- på eget ansvar

Arrangør 
Mediehuset Odsgard A/S 

er hovedarrangør af
Netværksdagen for 

Byens Boligforeninger

Mød eksperterne på Netværksdagen
Vi er klar til en dialog om løsninger, du kan bruge 

Gratis adgang 

Spis en lækker morgenmad eller frokost 

Nye løsninger og ideer

Bestil billetter på ByensBoligforeninger.dk

Balco A/S 
– Rådgivning om altanprojekter.

ista Danmark A/S 
– Nem forbrugeraflæsning af individuel el- og vandforbrug.

IntelligentCity 
– Intelligente og giftfrie løsninger til bekæmpelse af rotter, 

mus og andre skadedyr.

HomeCharge 
– Ladestandere til elbiler.

Henrik A. Fog A/S 
– Have- og Parkmaskiner. Ukrudt- og vinterbekæmpelse.

Elsec A/S 
– Alt i låse & sikring, videoovervågning, samtaleanlæg, 

alarmer og brandsikring samt elektrikeropgaver.

Racoon Rengøring og Ejendomsservice A/S 
– Trappevask og ejendomsservice.

Nortec A/S 
– Rådgivning om ladestandere til elbiler og fællesvaskeri.

Neotherm 
– Alt om varme- og køleanlæg.

Nærvarme Danmark 
– Varmepumper til boligforeninger.

Ideen med Netværksdagen er at skabe de 
bedste rammer for en god dialog mellem 
dig og eksperterne. Derfor er konceptet 
meget enkelt med små stande, hvor man 
kan mødes over en kop kaffe. Har du et 
konkret problem, eller er du nysgerrig 
omkring et emne, så vil du helt sikkert få 
meget med hjem, hvis du bruger et par 
timer på Netværksdagen. 

Du er meget velkommen til at invitere en 
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Praktiske 
oplysninger

Side 23Netværksdagen for

Gl. Køge Landevej

Friheden Station - 5 minutters gang

DAGENS 
FOREDRAG

MØD EKSPERTERNE

GRATIS PARKERING
Indkørsel fra  Hvidovrevej

Tidspunkt 
Tirsdag den 10. maj 2022  
Åbningstid kl. 9:00 - 15:00 

Adresse 
Frihedens Idrætscenter 

Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre 

Transport 
Gratis parkering. 

5 minutters gang fra 
Friheden Station

Garderobe 
Der er gratis garderobe 

- på eget ansvar

Arrangør 
Mediehuset Odsgard A/S 

er hovedarrangør af
Netværksdagen for 

Byens Boligforeninger
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Gratis adgang 

Spis en lækker morgenmad eller frokost 

Nye løsninger og ideer
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lyngsoe.dk

Carport, garage, overdækning 
og hegn fra Lyngsøe er en god 

investering – med garanti.

Se meget mere på
lyngsoe.dk – det betaler sig

UNA garageanlæg med hejseporte 
PLAN carport- og garageanlæg hvor alle carportene er klargjort 
til montering af ledhejseporte – hvis beboerne ønsker det

PLAN carport- og garageanlæg med Easy Plank beklædning 
og med skillevægge i galvaniseret hulplader

Vælg fleksible overdækninger med fokus på holdbarhed og 
minimal vedligeholdelse. Garagen kan også fungere som depotrum 
for viceværten/boligforeningen.

•  Vælg en samarbejdspartner, der har stor erfaring med at samarbejde med bygherrer, 
entreprenører, foreninger, ejendomsudviklere, arkitekter med flere.

•  Ved at vælge stålløsninger får I et materiale, der kræver minimal vedligeholdelse 
og dermed sparer I en større udgiftspost på driftsbudgettet år efter år.

•   Levering til aftalt tid har stor betydning for projektet. Derfor har vi stort fokus 
på logistik og produktion, hvilket giver jer tryghed for et effektivt samarbejde.

Carport og garage
   under samme tag

Kontakt os for en uforpligtende snak omkring dit projekt, 
og få inspiration og professionel rådgivning

– ring på tlf. 70 20 61 41

Målgruppe

Med Byens Boligforeninger kan du komme i kontakt med bran-
chens beslutningstagere. Du kan præsentere jeres løsninger i 
magasinet eller på en af vores netværksdage.

Vi har ringet til formanden i flere tusinde andelsbolig- og ejerbo-
ligforeninger og sender i dag magasinet ud til beslutnings tagere i 
flere end 5500 boligselskaber, andelsboligforeninger og ejerbolig-
foreninger 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.

Byens Boligforeninger udkommer i området  
København-Køge-Roskilde-Hillerød:

 2500 Formænd i andelsboligforeninger 

 750 Formænd i ejerboligforeninger 

 350 Viceværter og beslutningstagere 

  indenfor ejendomsservice

 200 Kontaktpersoner i boligselskaber - f.eks. KAB, 

  Lejerbo, Bo-vest, AAB 

 200 Kontaktpersoner i virksomheder med ejen- 

  domsadministration - f.eks. Deas, Cej, Lea

 1000  Modtager avisen online
- i resten af Danmark sendes magasinet til:

 500 Kontaktpersoner i boligselskaber, store bolig- 

  foreninger og ejendomsadministratorer

Læs side 4

Fugt i kælderen 
kan koste dyrt 

 Læs side 8
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Fremtidens gårdhave Fremtidens gårdhave ligger i Askøgade ligger i Askøgade 

Klimakvarter Østerbro er Københavns første klimatilpassede bydel. 
En af fremtidens gårdhaver er etableret i Østergården i Askøgade
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BYENSBOLIGFORENINGER

Vandvagt holder for-
sikrings præmien nede

Rådgiver oplever flere 
farlige altaner

NETVÆRK | VIDEN | NYE MULIGHEDER

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

Nymalede vinduer 
på under otte uger
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AKTUELT NYHEDSMAGASIN

Sponsoreret indhold
Sponsoreret indholdSide 6

Decorativa vandtætner 
hvor andre giver op

Decorativa tilbyder gratis besigtigelsesraspport 
af altaner, utætte dæk, utætte flade tage, 
utætte haver med underliggende kældre, 
baggårde – alle steder, hvor der kommer 
vand ind – og fremkommer med et samlet 
løsningsforslag inklusiv betonrenovering

Vi udfører også vandtætning med højt 
teknologiske produkter og finder ofte 
vores leverandører i udlandet og bruger 
den nyeste viden på alle områder. Vores 
leverandørers tekniske afdelinger står 
bagved os med et hold af højt kvalifice-
rede teknikere, og sammen udfærdiger 
vi har rapporter på op til 36 sider på 
en sag.

Som de eneste lægger vi direkte oven 
på tagpap (flade tage) og asfalt (parke-
ringsdæk og baggårde).

Vi har fokus på miljøet, da vi oftest 
erstatter en mørk belægning med en 
lysere, hvilket har betydning for reflek-
tering af sollys/varme. Det gælder både 
flade tage og parkeringsdæk.

Ofte trænger der vand ned/ind i byg-
ninger, og det beskadiger dem.

Der kan være revner i eksempelvis 
beton (her kan vores produkt dække 
over revner, som er 1-4 mm, hvorimod 
normale gængse produkter dækker over 
revner på 0,2-0,3 mm).

Penge at spare
Vi er Nordens største udførende entre-
prenør med PMMA, som er fremtidens 
produkter baseret på kvalitet, miljø 
og teknisk kunnen. Fx kan nævnes, at 
produkterne hærder på 30 minutter og 
minimerer afspærringstiden radikalt og 
hermed allerede klar til næste behand-
ling/lag, at man kan arbejde med pro-
dukterne i ned til -5° C, at produkterne 
kan lægges direkte oven på tagpap og 
asfalt. Så derfor kan der spares mange 
penge, da man så ikke behøver at tage 
gammel tagpap eller asfalt op og der-
med heller ikke skulle deponere det. 
Miljøet skånes og økonomien tilgodeses.

Vi giver som de eneste op til 
10/15/20 års garanti på vores produk-
ter. 

Når vi forlader et projekt, er det 100 
procent vandtæt, og skulle det vise sig 
ikke at være tilfældet, kommer vi med 
vores udrykningstjeneste inden for 5 
dage – dog for det meste inden for 24 
timer.

Mange års erfaring
Som firma har vi eksisteret i 17 år, men 
har 25 års erfaring, og renoveret mere 
end 100 udendørsdæk og 300.000 m2 
overflader for boligforeninger, kom-
muner, ejendomsadministratorer og 
bygherre.

Vi sammensætter selv vores projekter, 
da vi er dem, der ved mest om proces-
ser og udførsel. Vi har desuden ingeniø-
rer indover til beregninger.

Decorativa løser mange vanskelige og 
komplekse opgaver.

Socialt engagement
Når man arbejder med os, kommer man 
til at støtte forskellige sociale projekter. 
Det har i mange år været en fast del 
af Decorativas overskud at støtte med 
10% af overskuddet. Fx har vi udlagt 
asfalt og totaltopført en basketballbane 
til udsatte unge. 

Vi støtter en samtalevogn/tinyhouse 
inde på den Røde Plads på Nørrebro for 
unge mellem 15 og 25 år. Vi støtter et 
Roma-projekt i Ungarn mm. Vi støtter 
organisationer, der hjælper unge piger, 
og sidste år støttede vi nødhjælpsarbej-
de i den tredje verden. 

Decorativas ene ejer sidder som frivil-
lig og ulønnet bestyrelsesmedlem i en 
stor nødhjælpsorganisation.

n

Mere information:

Decorativa er et belæg-
ningsfirma, som har specia-
liseret sig i at løse opgaver 
ingen andre tager. 

Decorativa tager over, hvor 
andre stopper. Kommer der 
vand ind i din bygning, da 
ring til os.

For mere information: 
Teknisk chef Bent Jerslund 
Tlf.: 21 73 72 71
bpj@decorativa.dk

Renovering af altaner

Decorativa udfører renovering af 
altaner. For nogle kunders ved-
kommende efterspørges samtidig 
også på skridsikring af altanerne. 
Her har Decorativa succes med at 
kunne tilbyde en meget skridsik-
ker belægning, som er til glæde 
og gavn især for gangbesværede 
og ældre beboere.

Tætning af flade tage

Decorativa har success med at 
gøre flade tage vandtætte. På 
tagpap kan det være meget van-
skeligt dels at fastslå, hvor vandet 
trænger ind, og dels at lave en 
tæt reparation. Derfor tilbyder 
Decorativa nu at vandtætne flade 
tage med vores produkter, der kan 
udlægges direkte oven på tagpap. 
Decorativa foreslår at renovere 
med en lysere farve til gavn for 
miljøet.

Renoveringsarbejde af  
parkeringsdæk og -kælder

I boligforeningen Kornerupsgaard 
i Roskilde var beboerne kede af 
at have en utæt parkeringskæl-
der. Man havde tidligere haft den 
renoveret to gange, men den var 
stadig utæt. Der dryppede salte 
ned på deres biler og lakken blev 
ødelagt. 

Decorativa blev kontaktet og kom 
med et renoveringsforslag, så 

Membranarbejde 

I 2019 blev Decorativa akut kon-
taktet af Greve Kommune, som 
havde vandindtrængninger ved 
indgangen mellem Portalen og 
biblioteket. Der var tale om en 
meget vanskelig opgave.

Arbejdet skulle udføres i januar 
og om natten. Det krævede meget 
koordinering. Og under udførsels-
perioden var der både frost og 
sne.

Eksempler på Decorativas arbejde

parkeringsdækket nu fremstår 
vandtæt – og ingen salte drypper 
ned på bilerne i parkeringskælde-
ren. Decorativa udfærdiger en årlig 
tilstandsrapport over 10 år for at 
holde øje med dækket.

Annonce

Deadline Omdeles fra

Nr. 1 23. februar 15. marts – uge 11

Nr. 2 18. april 1. maj – uge 18

Nr. 3 21. august 12. september – uge 37

Nr. 4 25. oktober 10. november – uge 45

Salg:
Anne-Mette Brødsgaard, salgschef 
ab@odsgard.dk
Tlf. 46 93 66 07

Redaktion:
redaktion@odsgard.dk

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

Odsgard A/S udgiver medierne Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Magasinet Gulv, Byens Boligforeninger, Lager & Transport – Logistikmagasinet og  
Magasinet Skolen. På nettet står vi bag UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, aaretsbyggeri.dk, PackM.dk, LTL.dk, IT-Reload.dk og magasinetskolen.dk
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Trapperenovering med respekt for fortid og nutid
Da den gamle ejendom på Østerbrogade skulle have renoveret 
hovedtrapperne, var det vigtigt, at den originale stil blev bevaret, 
men samtidig at det fik et tidssvarende udseende

På Østerbrogade står der en gammel herskabsejendom fra omkring 1900, den blev oprindeligt opført af og til hoffet, der også ejede den i mange år, og det giver den nogle helt specielle detaljer, ikke mindst så står der en kopi af springvandet fra Kongens Have i går-den.

- Der er ingen tvivl om, at vores ejendom har et royalt pennestrøg, siger Henrik Andersen, som er medlem af ejerforeningen i den flotte bygning.Men gamle ejendomme skal vedlige-holdes, og en af de ting, det var blevet tid til, var de to hovedtrapper.- Det er nogle meget flotte og unikke trapper med omkring 3,5-4 meter til loftet, trærelieffer på væggene og store brede egeplanker på gulvet, på alle må-der herskabelige opgange. Men de var blevet noget skrammede med årene, og den ene stod i grå, mens den anden var karrygul, og vi trængte til noget nyt, fortæller Henrik Andersen.Efter en udbudsrunde faldt valget på malerfirmaet Bech & Koch A/S, der både havde en meget attraktiv pris på opgaven, men som samtidig havde erfa-ring fra tilsvarende typer ejendomme.- Vores speciale er renovering af gam-le ejendomme, og vi har blandt andet la-vet vinduer på Fredensborg Slot og Ma-stekranen på Holmen. Da vores firma samtidig er 100 år, har vi masser af erfa-ring at trække på, fortæller Claus Koch, der ejer malerfirmaet Bech & Koch.
God vejledning gennem projektet
Men en ting er at have taget beslut-ningen om renovering, noget andet er at komme videre, for trapperne var på mange måder specielle, og Henrik Andersen mindes, at de som kunde lidt følte, at de stod i limbo og ikke rigtigt vidste, hvordan de kom videre.

- Men her var Claus Koch rigtig god. Sammen med vores formand havde jeg et møde med Claus, og her snakkede vi om, hvad vi kunne gøre med hensyn til farver osv. Claus var rigtig god til  at komme med billeder og eksempler på, hvad han tidligere havde lavet på museer og samlinger, siger Henrik An-dersen.
Claus Koch kom blandt andet med en ide om, at man kunne videreføre nogle af de farver, vi havde i en mosaik i indgangspartiet. Mosaikken er lagt i terrazzo med sorte, gule, grå og rødlige mønstre, og ved at bruge dem på væg-gene, så ville det hele kunne komme til at hænge sammen.

- Det var en god og konstruktiv ide, så vi fik nogle farveprøver i opgangen malet på væggen med de farver, der var i mosaikken. Så kunne vore beboere kigge på farverne og komme med deres input til, hvad de syntes, der så pænest ud, siger Henrik Andersen.- Det er en flot ejendom, og vi ville gerne have, at farverne skulle matche det rustikke i ejendommen, derfor blandede vi forskellige farver, som vi så malede prøver med i opgangene, siger Claus Koch.
Men samtidig var der også en mas-se små detaljer, der skulle males, ikke mindst nogle hvide stik i træreliefferne og kanter, der adskilte gulvet fra væg-gene. Her foreslog Claus Koch, at der blev brugt en grå tone, der fik den til at adskille sig fra de hvide stik i selve reliefferne.

- Det gav en super god effekt, og vo-res beboere er virkelig glade for resulta-tet, fortæller Henrik Andersen.Claus Koch synes, at det har været en meget spændende opgave, ikke mindst på grund af de krav, der var til at bibe-holde det gamle udseende, mens der samtidig kom nogle tidssvarende farver ind i ejendommen.
- Træværkerne er helt specielle med fyldninger og beskæringer, og her skulle vi være meget omhyggelige. Det tager naturligvis længere tid, men det var også noget af det, der gjorde arbejdet spændende, forklarer Claus Koch.Deres mangeårige erfaring med ældre ejendomme var på mange måder en stor fordel, ikke mindst fordi Malerfirmaet Bech & Koch godt vidste, hvilken type maling der oprindelig var blevet brugt.- Derfor var det ikke noget problem for os med den gamle maling – vi vidste godt, hvilken type maling vi kunne ma-ler over med, siger Claus Koch.

God tilgang til opgavenOpgaven med restaurering af de to ho-vedtrapper er slut, men Malerfirmaet Bech & Koch er allerede blevet hyret til flere opgaver af ejendommens besty-relse. 
- Vi er blevet rigtig glade for firmaet, ikke mindst fordi Claus har en utrolig god måde at gå til arbejdet på. Han tager os i hånden i processen, har nogle supergode og meget venlige malere an-sat, og så møder han dig altid med smil, glæde og positiv holdning, siger Henrik Andersen.

Som eksempel herpå fortæller Hen-rik, at en del af aftalen var, at Malerfir-maet Bech & Koch skulle komme ud og udbedre skader på malerarbejdet, efter at terrazzogulvet var blevet poleret og trappegulvet høvlet af. - Der var langt flere skader på ma-lingen, end både vi og Claus havde forventet, men der var ingen diskussion om efterregning. Alt blev klaret profes-sionelt og med et smil, også selvom der måtte to svende ud i en weekend for at få det gjort og ikke den ene mand, Claus oprindeligt havde forventet, på-peger Henrik Andersen.- Det var en spændende ejendom, og der blev valgt nogle meget spændende farver, og det gjorde det til en rigtig spændende opgave, slutter Claus Koch.
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Vi er eksperter i:
• Alle maleropgaver
• Flyttelejligheder
• Trapperenovering
• Facade- og vindues- 

renovering

Ring og få et godt tilbud

Kontakt: 
Claus Koch
Tlf.: 43 73 10 98 
info@bech-koch.dk 
www.bech-koch.dk

MALERFIRMAET

A/S

Om Malerfirmaet Bech & Koch A/S
Virksomheden blev grundlagt tilbage i 1921 og fik hurtigt det daværende KTAS som en af sine faste kunder.
I 1965 overtog malermester Jens Erik Bech forretningen, og i 1972 blev Reinhard Koch ansat som ung malersvend.

Tolv år senere i 1984 blev Reinhard Koch medejer, og samtidig skiftede virksomhe-den navn til det nuværende Malerfirmaet Bech & Koch.Siden forlod Jens Erik Bech firmaet, men i 2000 kom en ny medejer til – nemlig Claus Koch, søn af Reinhard og Tove Koch.Bech & Koch drives i dag som familievirksomhed med to gene-rationer Koch ved roret og 32 malersvende ansat.
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Decorativa vandtætner hvor andre giver op
Decorativa tilbyder gratis besigtigelsesraspport af altaner, utætte dæk, utætte flade tage, utætte haver med underliggende kældre, baggårde – alle steder, hvor der kommer vand ind – og fremkommer med et samlet løsningsforslag inklusiv betonrenovering

Vi udfører også vandtætning med højt teknologiske produkter og finder ofte vores leverandører i udlandet og bruger den nyeste viden på alle områder. Vores leverandørers tekniske afdelinger står bagved os med et hold af højt kvalifice-rede teknikere, og sammen udfærdiger vi har rapporter på op til 36 sider på en sag.
Som de eneste lægger vi direkte oven på tagpap (flade tage) og asfalt (parke-ringsdæk og baggårde).Vi har fokus på miljøet, da vi oftest erstatter en mørk belægning med en lysere, hvilket har betydning for reflek-tering af sollys/varme. Det gælder både flade tage og parkeringsdæk.Ofte trænger der vand ned/ind i byg-ninger, og det beskadiger dem.Der kan være revner i eksempelvis beton (her kan vores produkt dække over revner, som er 1-4 mm, hvorimod normale gængse produkter dækker over revner på 0,2-0,3 mm).

Penge at spare
Vi er Nordens største udførende entre-prenør med PMMA, som er fremtidens produkter baseret på kvalitet, miljø og teknisk kunnen. Fx kan nævnes, at produkterne hærder på 30 minutter og minimerer afspærringstiden radikalt og hermed allerede klar til næste behand-ling/lag, at man kan arbejde med pro-dukterne i ned til -5° C, at produkterne kan lægges direkte oven på tagpap og asfalt. Så derfor kan der spares mange penge, da man så ikke behøver at tage gammel tagpap eller asfalt op og der-med heller ikke skulle deponere det. Miljøet skånes og økonomien tilgodeses.Vi giver som de eneste op til 10/15/20 års garanti på vores produk-ter. 

Når vi forlader et projekt, er det 100 procent vandtæt, og skulle det vise sig ikke at være tilfældet, kommer vi med vores udrykningstjeneste inden for 5 dage – dog for det meste inden for 24 timer.

Mange års erfaringSom firma har vi eksisteret i 17 år, men har 25 års erfaring, og renoveret mere end 100 udendørsdæk og 300.000 m2 overflader for boligforeninger, kom-muner, ejendomsadministratorer og bygherre.
Vi sammensætter selv vores projekter, da vi er dem, der ved mest om proces-ser og udførsel. Vi har desuden ingeniø-rer indover til beregninger.

Decorativa løser mange vanskelige og komplekse opgaver.

Socialt engagementNår man arbejder med os, kommer man til at støtte forskellige sociale projekter. Det har i mange år været en fast del af Decorativas overskud at støtte med 10% af overskuddet. Fx har vi udlagt asfalt og totaltopført en basketballbane til udsatte unge. 

Vi støtter en samtalevogn/tinyhouse inde på den Røde Plads på Nørrebro for unge mellem 15 og 25 år. Vi støtter et Roma-projekt i Ungarn mm. Vi støtter organisationer, der hjælper unge piger, og sidste år støttede vi nødhjælpsarbej-de i den tredje verden. Decorativas ene ejer sidder som frivil-lig og ulønnet bestyrelsesmedlem i en stor nødhjælpsorganisation.
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Mere information:
Decorativa er et belæg-
ningsfirma, som har specia-liseret sig i at løse opgaver ingen andre tager. 

Decorativa tager over, hvor andre stopper. Kommer der vand ind i din bygning, da ring til os.

For mere information: 
Teknisk chef Bent Jerslund Tlf.: 21 73 72 71
bpj@decorativa.dk

Renovering af altaner

Decorativa udfører renovering af altaner. For nogle kunders ved-kommende efterspørges samtidig også på skridsikring af altanerne. Her har Decorativa succes med at kunne tilbyde en meget skridsik-ker belægning, som er til glæde og gavn især for gangbesværede og ældre beboere.

Tætning af flade tage

Decorativa har success med at gøre flade tage vandtætte. På tagpap kan det være meget van-skeligt dels at fastslå, hvor vandet trænger ind, og dels at lave en tæt reparation. Derfor tilbyder Decorativa nu at vandtætne flade tage med vores produkter, der kan udlægges direkte oven på tagpap. Decorativa foreslår at renovere med en lysere farve til gavn for miljøet.

Renoveringsarbejde af  
parkeringsdæk og -kælder

I boligforeningen Kornerupsgaard i Roskilde var beboerne kede af at have en utæt parkeringskæl-der. Man havde tidligere haft den renoveret to gange, men den var stadig utæt. Der dryppede salte ned på deres biler og lakken blev ødelagt. 

Decorativa blev kontaktet og kom med et renoveringsforslag, så 

Membranarbejde 

I 2019 blev Decorativa akut kon-taktet af Greve Kommune, som havde vandindtrængninger ved indgangen mellem Portalen og biblioteket. Der var tale om en meget vanskelig opgave.

Arbejdet skulle udføres i januar og om natten. Det krævede meget koordinering. Og under udførsels-perioden var der både frost og sne.

Eksempler på Decorativas arbejde

parkeringsdækket nu fremstår vandtæt – og ingen salte drypper ned på bilerne i parkeringskælde-ren. Decorativa udfærdiger en årlig tilstandsrapport over 10 år for at holde øje med dækket.

Med sponsoreret indhold kan du få en omtale med i Byens Boligforeninger

Det kan være en kundecase eller en nyhed om jeres løsninger/produkter. 

Hvis der er behov, så hjælper vi gerne med at skrive historien, så læserne får det helt rigtige budskab.

Historien kan efterfølgende bruges i jeres markedsføring f.eks. som reference på jeres site eller som en 
pdf-fil, der kan vedhæftes et tilbud.

Prisen for sponsoreret indhold er 12.995 kroner for en hel side.

Skal vi skrive jeres sponsoreret indhold, så starter priserne ved 4.000 kroner.

Få sponsoreret indhold med  
i Byens Boligforeninger

Kontakt: Salgschef Anne-Mette Brødsgaard på tlf. 46 93 66 07 eller på mail ab@odsgard.dk

BB_2023_3-fløj.indd   1BB_2023_3-fløj.indd   1 14/11/2022   14.3214/11/2022   14.32


