
BRUG EN RÅDGIVER
- og få en sund ejendom med en sund økonomi



Fugt i kælderrummet, utætte vinduer og revner i facaden. Hvem har overblik over vores seneste energi-
mærke? Og hvor slemt står det egentlig til med ejendommens tilstand?

Som bestyrelse i en andels- eller ejerboligforening ved I helt sikkert, at ejendommens drift, vedligehold og 
renoveringsbehov er både nødvendigt og vigtigt. Men I ved sikkert også, at det kan være svært at holde det 
nødvendige overblik i en travl hverdag. Det hjælper vi jer med. 

Med vores rådgivning får I en prioriteret plan for jeres ejendom med overblik over, hvor I bør sætte ind først 
og hvilke opgaver, I kan vente lidt med. Det gør, at I kan planlægge foreningens økonomi over den næste  
årrække, og I får et godt overblik over mulige energibesparelser. 

Når I vælger os som rådgiver til jeres renoveringsprojekt, 
får I en kompetent, fast tilknyttet byggeteknisk  
rådgiver, som er med jer igennem hele forløbet. 
Vi er jeres mand i marken, der sikrer, 
at renoveringsprojektet bliver gennemført 
til aftale pris og tid. 

Om os
Bang & Beenfeldt er et rådgivende ingeniørfirma etableret i 1974. Vi har solid erfaring 
inden for renovering og ombygning af ejendomme. Hver dag hjælper vi andelsbolig- 
og ejerboligforeninger med at vedligeholde og renovere deres ejendomme, både når 
det gælder en større tagrenovering eller mindre vedligeholdelsesopgaver.
Se mere på bangbeen.dk

Ok, indrømmet: Bygningsvedligehold er ikke noget, 
I ligefrem drømmer om – for bygningen skal jo bare 
fungere, ikk? 

Men så alligevel: Måske drømmer I rent faktisk om altaner?  
Eller en gård, der skaber bedre rammer om samværet for jer 
som naboer eller børnefamilierne i opgangen?  

Eller måske taler I om mulighederne for at konvertere det 
gamle tørreloft til tagboliger, når taget skal renoveres?  

Eller hvad med bæredygtige tiltag som genbrug af regnvand 
til toiletskyl eller en vertikal have, der skaber lokal biodiversi-
tet?

Mulighederne er mange, og vi står klar med den nødvendige 
rådgivning, der giver jeres drømme et realitetstjek og gør 
jeres projekt realisérbart.

HVAD DRØMMER I OM?

BYGGTEKNISK RÅDGIVNING TIL JER  
SOM ANDELS- OG EJERFORENING

- Toni Linke, bestyrelsen,  

AB Sundbyvester

”Det er gået så stærkt og nemt, og vi  

har hele tiden været i god dialog med  

vores rådgiver fra Bang & Beenfeldt,  

som havde det kølige overblik.  

Jeg giver 5 ud af 5 stjerner”

Lis Hornø, bestyrelsen 

E/F Borggården

”Vi har kun haft  

indtryk af høj grad 

af kompetence, punktlighed 

og god opfølgning  

ved Bang & Beenfeldt”


