TEMA: Andelsboligtanken anno 2018

Vi varetager:
•
•
•
•
•

Andelsboligfælleskabet anno 2018

Tagreparationer
Facaderenoveringer
Montering af lys og antenner
Vinduesmaling
Renovering af skorstene og brandkam

Hvordan dyrkes andelsboligfællesskabet anno 2018? Vi
har talt med to andelsboligforeninger, hvor andelstanken
blomstrer i fuld flor. Og så ser vi nærmere på konceptet
TagTomat, der samler naboer i foreninger gennem etableringen af grønne fællesskaber.

AB Marsvej:

Et fællesskab,
der styrker foreningen
AB Marsvej
›› Foreningen blev etableret som nybyggeri i
2006 og består af 26 andelshuse.
›› Gennemsnitsalderen på andelshaverne er 50+,
men der er også børnefamilier i foreningen.
›› Foreningen har udover en bestyrelse flere
udvalg, der driver diverse arrangementer,
eksempelvis et teknisk udvalg, et festudvalg,
et petanqueudvalg, et haveudvalg og et
fællesudvalg.

Hos Klatreteknik kombinerer vi høj fagligled, teknisk snilde og kreativ problemløsning.
Vores arbejdsplatform består udelukkende at rebsikringer, og det betyder, at vi kan
komme til, hvor lifte og stillads ikke kan.
Derudover betyder det, at jeres forening slipper for udgiften til leje af
lifte og stillads og samtidigt sparer tid på opsætning og udførelse.

I

en andelsboligforening syd for Silkeborg
er fællesskab ikke blot noget, beboerne
snakker om, men noget, de dyrker. Den
store sal i fælleshuset danner rammer for faste
arrangementer, hvor andelshaverne mødes over
en kop kaffe, et slag kort, gule ærter eller et
spil petanque på den tilhørende petanquebane.
Foreningen hedder AB Marsvej, og vi fangede
den engagerede bestyrelse til en god snak om
fællesskabet i deres andelsboligforening,

På den måde kan vi hos Klatreteknik sikre knivskarpe og konkurrencedygtige priser. Vi beskæftiger alt fra malere, tømrerer, murere
og elektrikere, som alle har taget et ekstra kursus i erhvervsklatring.

Fra pølser over bål til petanqueturnering
Hos AB Marsvej betyder det sociale fællesskab en hel del. Det, som startede med at være
bestyrelsens initiativ til at samle andelshaverne
‘engang imellem’, er i dag endt ud i adskillige
udvalg og arrangementer, som andelshaverne
på eget initiativ har søsat. Andelshaverne samles
om alt fra pølser over bål til revy-forestillinger i
Silkeborg Ny Teater. Men især det centralt placerede fælleshus danner rammen for mange af
de fællesarrangementer, foreningen organiserer.

SPAR OP TIL

Vi er altid to på taget, hvoraf den ene er supervisor, som altid har øje
for sikkerheden. En supervisor har over 2.000 timers træning i erhvervsklatring og vægter sikkerhed fremfor alt. Det er statistisk bevist, at
erhvervsklatring er en af de sikreste brancher indenfor dansk håndværk.

„Fælleshuset er alfa og omega. Uden det var
det ikke nemt at have det, vi har. Anden onsdag
i måneden laver fælleshus-udvalget kaffe, og
man skiftes til at komme med brød eller kage.
I sidste uge deltog 21 personer, og vi fik nogle
store, fede lagkager, så det går godt,“ lyder
det med grin i stemmen fra den engagerede
bestyrelse, som påpeger, at 11 ud af de 26 huse
faktisk er med i et af udvalgene eller sidder i
bestyrelsen.

Murer-, tømrer-, maler-,
blikkenslager- samt
montageopgaver i
højden.

Kontakt os og få
professionel rådgivning
omkring valget af
fuglesikring.

Vi tilbyder inspektioner
på master, broer, boreplatforme, vindmøller,
facader og tag.

50%

NÅR I UDSKIF
TER STILLAD
SET
MED EN ERH
VERVSKLATR
ER

Med solid erfaring og et
stort kompetencekartotek
er vi et godt valg til jeres
næste offshore-opgave.

Fortsættes »

Klatreteknik ApS
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og få noget, der er deres. Så bliver de også mere
positive over for at bo i foreningen.“
De mange initiativer samler ikke kun beboere,
de styrker også naboskabet i foreningen, hvilket
gør det nemmere at banke på hinandens dør eller
spørge hinanden om hjælp.
„Vi hjælper hinanden med at skrabe sne, klippe
hæk, handle ind og så videre. Man har øje på hinanden i foreningen,“ forklarer Ulla fra bestyrelsen
og fortsætter:

Hanne Quistgaard, der har boet i foreningen de
seneste ni år. Og arrangementer er der mange af i den
jyske andelsboligforening, som både holder sommerfest, julehygge, spilleaftner og meget mere. De mange
aktiviteter samler foreningen og er til stor glæde for
både børn og voksne.

Mød din nabo på Tour De Chambre

Hos A/B Horsager har de det sjovt sammen. De har
blandt andet lejet et vildmarksbad til sommerfesten,
hvor de også afholder deres årlige kagekonkurrence.

„Når man tænker på, at der er 26 forskellige huse
med forskellige tilgange til dagligdagen, så er det
dejligt, at man kan lide at være sammen på tværs
og har fundet fælles interesser.“ Og det gode
naboskab beboerne imellem betyder også, at stort
set alle andelshavere deltager i praktiske ting som
generalforsamling og havedage. Herved styrker
fællesskabet både naboskab og foreningsdrift.
Det handler om at engagere folk
Spørger man bestyrelsen, handler det om at engagere hinanden i et fællesskab, hvor der er plads til
den enkelte andelshaver:
„Det handler om at få folk engageret i et eller
andet i foreningen, så de føler, de kan bidrage

Hos Spektrum Vinduer har vi
stor erfaring med vinduesentrepriser i boligforeninger
– vi kan også hjælpe jer!

Blandt de fælles aktiviteter er fællesudflugter,
julefrokost, nytårskomsammen, petanqueturnering
og fællessang.

God kvalitet og stor fleksibilitet
Vi handler udelukkende med kvalitetsvinduer & døre,
og vi leverer/monterer på hele Sjælland.

10 års garanti på næsten alle døre & vinduer

A/B Horsager:

Godt naboskab gør
hverdagen nemmere
A/B Horsager
›› Foreningen blev etableret i 1989.
›› Den består af 26 andelsrækkehuse
beliggende i Aarhus Nord.
›› Der bor en bred sammensætning af
andelshavere i foreningen, lige fra nystiftede
børnefamilier til pensionister.
›› Løbeklub, spilleaftner, fællesspisning, kagekonkurrence, sommerfest, julepynte-dage er
nogle af de aktiviteter, som foreningen har.

Et andet sted i Jylland ligger den fællesskabsorienterede andelsboligforening A/B Horsager. Her har
andelshavere siden 1989, hvor foreningen blev stiftet,
afholdt fællesspisning i foreningens fælleshus. I dag
spiser andelshaverne sammen tre gange om ugen, hvor
madhold arrangerer maden og naboer mødes.
„Jeg tror, at dét, der betyder allermest, er når vi mødes
til aftensmad. Så sidder man jo typisk og snakker om,
hvem der skal huske at rydde sne, og hvad der skal ske
i næste uge.Vi vender tingene, så det ikke bliver træls,
og så kan man lige få arrangeret noget,“ fortæller

„Vi har også sådan noget Tour De Chambre, hvor
man kommer rundt til hinandens huse. Det plejer at
være hyggeligt, for man kommer ikke særlig meget
ind hos hinanden, fordi man mødes i fælleshuset. Så
det er meget sjovt en gang imellem. Fordi husene er
meget ens, får man nogle fif til, hvordan man kan gøre
et eller andet smart eller indrette sig,“ lyder det fra
den entusiastiske andelshaver. Og spørger man Hanne
Quistgaard, skaber disse fællesaktiviteter en speciel
form for fællesskab i andelsboligforeningen:
„Man mødes og man kender hinanden, og man ved,
hvem der er gode til hvad. Man kan altid få hjælp
til et eller andet.Vi hjælper hinanden med at vande
blomster, og hvis man ved, at der er en, der ligger syg
derhjemme, kan man lige gå over og spørge, om man
lige skal handle et eller andet ind.“

Der er 10 års garanti på næsten alle døre og vinduer
fra Spektrum Vinduer. Vi benytter derudover AB92 og er
DVC-mærket, så vores kunder altid har garanti for veludført
arbejde og får tilfredshed for pengene.

Vi lever af tilfredse kunder
Vi rådgiver alle kunder individuelt for at ﬁnde frem til den
helt rette løsning. Vi er garant for langtidsholdbare vinduer
og døre af høj kvalitet, og vores kunders tilfredshed er
vores succes.
Kontakt os for en dialog omkring jeres projekt.

Brydes Allé 1
4200 Slagelse
Tlf. 3874 6969
www.spektrumvinduer.dk
info@spektrumvinduer.dk
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