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Din kontakt til andelsboliger,
ejerforeninger og boligselskaber
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Netværksdagen torsdag den 6. februar er et nyt forum, hvor du kan få indsigt i
aktuelle emner og gå i dialog med andre besøgende, foredragsholdere og de 20
eksperter, der vil være til rådighed hele dagen. Kig forbi et par timer.

Boligforening går til

Nymale kamp for klimaet
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på und vinduer
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Få styr på økonomien i
andelsboligforeningen

Gratis mad
til de 50 første
besøgende, der bestiller
mad med rabatkoden
MAD2020pkw
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Bestil billetter på
ByensBoligforeninger.dk

Få jeres kun
kunders
opmærksomhed
opmærksom

8
Læs sid
e

Tjek din ejendom fra
luften med drone

Gratis adgang
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Medie for boligforeninger
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Vi har ringet til formanden i ﬂere tusinde andelsbolig- og ejerboligforeninger og sender i dag magasinet ud til beslutningstagere i ﬂere end
4.500 boligselskaber, andelsboligforeninger og ejerboligforeninger
primært i området København-Køge-Roskilde-Hillerød.
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Magasinet udkommer også digitalt.
I 2021 udkommer magasinet:
Nr. 1 – 10. maj – deadline 19. april

Går fremtiden i mød
e med
50 ladestandere til
el-biler

Tema: Elevatorer, altaner, udendørs arealer og energioptimering
Nr. 2 – 16. september – deadline 26. august

Boligorganisatione
n PAB
i alle 16 boligafdelinge giver nu mulighed for, at beboerne
deres el-biler op – udenr i hovedstadsområdet kan lade
at det påvirker husle
jen
Læs sid

Tema: Netværksdag for Byens Boligforeninger. Afholdes i uge 39

e 6-8

Nr. 3 – 12. november – deadline 26. oktober

Andelshaverne stemte
fra altanerne

Tema: Belysning, energioptimering og økonomisk rådgivning
Prisen er 12.000 kr. for en hel side i magasinet
(annonce eller ’sponsoreret indhold’).
Vi hjælper gerne med at skrive. Priser fra 4.000,- kr.

Læs side 2

Undgå at P-kælderen
bliver en drypstenshule

Læs side 4

TV-inspektion kan give
millionbesparelser

Læs side 10

Hejste elevatoren ind
gennem taget

Læs side 12

Vil du med som professionel rådgiver på Netværksdagen for
Byens Boligforeninger og møde dine kunder ’face to face’,
så er du velkommen til at kontakte os.

Målgruppe

’Sponsoreret indhold’
Side 12

Annonce
Sponsoreret indhold

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

Opgrader kælderen:

RADONTÆT OG VANDBESTANDIG

Udlægning af fugtspærre

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

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

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

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

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

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

Montering af foliemembran

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

Løsning med gulvfliser og vægpuds

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

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

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

2500
750
350

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

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

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

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

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

A

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

Få dit visitkort med på leverandør-guiden
LEVERANDØR-GUIDE - EFTE
RÅR 2020 - LIGE TIL OPSLAGS
TAVLEN

Byggerådgivning

Gulve

• ByggIPIHIPWIXMPW]R

Skovkjær
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Tlf. 51 23 42 85 •[[[VIRSZIVMRKWLN
EIPTHO

Linoleum

Kork

Jesper Pihl
Mobil: 2819 5761
Vådrum

Tyndpuds

GULV A/S
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Gulvafslibning

• Bygherrerådgivning
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Murer
Trapper

Over 20 års erfaring med:

Høffdingsvej 32a · 2500 Valby · Tlf.:
3879 0709
info@sjgulv.dk · www.sjgulv.dk ·
CVR 29414165

Ejendomsservice

Kloak

Vi er eksperter i:
GT

DØGNVA

• Vinduespolering
• Ejendomsservice

Indehaver

Skovvej 45 I 4220 Korsør
Mobil: 20313845 I murer.dp@hotm
ail.com

Sikring

Anlæg & kloak
Aut. kloakmester

Tlf.: 32 15 29 29

• Trappevask

Daniel Pedersen
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• Snerydning
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Tlf.: 70 275 475 · Mail: info@ra
coon.dk · www.ra coon.dk
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Elektriker

Maler

Smed

Malerarbejde og vinduesrenovering
MALERFIRMAET

Installation, service og døgnvagt
Tlf.: 47 31 07 07 I 60 65 07
07
Torvet 6B I 3600 Frederikssu
nd
Mail: mako@koie-tech.dk I www.
koie-tech.dk

A/S

Claus Koch
Malermester

Industrivangen 12 · 2635 Ishøj · Tlf.:
43 73 10 98 · Fax: 43 73 93 53
claus@bech-koch.dk · Mobil: 20 23
04 02 · Privat: 43 54 68 44

Firma?

Værn – Porte – Trapper – Altaner
Kant til bede – Alt i smedearbe
jde
AK Smeden ApS
Amager Landevej 233
2770 Kastrup
Tlf.: 22 11 40 60
ak@ak-smeden.dk
AK-Smeden.dk

Dit
visitkort ?

Firma?

Kender du et firma, der bur
de stå her på siden...?
Så skriv til os på: anker@odsga
rd.dk
Vi kvitterer med to biografbillette
r til dig, hvis firmaet kommer med

i Byens Boligforeninger

Kontaktprisen er

62 øre pr. modtager
ved 1 indrykning 2.800 kr.

40 øre pr. modtager
ved 2 indrykninger inden for 1 år
(1.800 kr. pr. gang)

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

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

