leder

Mangelvare:
De gode mæglere
Den seneste tid har der i medierne været en
del fokus på boligejere, som vælger at sælge
uden om en ejendomsmægler. Den praksis har
sådan set altid været udbredt på andelsboligområdet, men de senere år har vi faktisk set
den stik modsatte tendens; nemlig at flere og
flere sælger deres andelsbolig via mægler.
Faktisk viser en ABF-undersøgelse, at 60 %
af vores medlemsforeninger har solgt én eller
flere boliger gennem en ejendomsmægler i
2012. Det er rigtig mange, og derfor er det også
trist, at 30 % af dem oplever, at samarbejdet
med mæglerne fungerer dårligt.
Undersøgelsen afdækker, at mæglerne
fortsat mangler viden om andelsboligområdet,
og at de ikke er godt nok ’klædt på’ til at sælge
andelsboliger. For en andelsbolig er ikke bare
85 kvadratmeter med praktisk spisekøkken,
to stuer en suite, afhøvlede gulve og stuk. Det
er også en andel i en forening og et socialt liv
sammen med en række andre mennesker. Men
det forsømmer mæglerne som oftest at videreformidle, og det lykkes dem at sælge boliger i
foreninger, som de ikke har nogen viden om.
Et øget kendskab til foreningerne er en
forudsætning for, at det er den rette køber, der
står parat til at flytte ind. Det er ikke rimeligt,
at man - når man køber andelsbolig via mægler
- risikerer at købe ’katten i sækken’, og ingen
viden har om foreningen, fordi mægleren ikke
forstår, at en andelsbolig er noget andet og
mere end en ejerbolig.

Det er ikke rimeligt, at man - når
man køber andelsbolig via en
mægler - risikerer at købe ’katten i
sækken’, og intet aner om foreningen, fordi mægleren ikke forstår,
at en andelsbolig er noget andet
og mere end en ejerbolig.

Andelsboligområdet udgør en stadigt stigende andel af mæglernes forretningsområde
og er tilmed et marked, vi som organisation
oplever, at de går langt for at udvide. Derfor er
jeg også helt uforstående over for, at mæglerne
stadig mangler basal viden om området, og at
Dansk Ejendomsmæglerforening ikke ser det
som yderst magtpåliggende at få deres medlemmer gjort kvalificerede til at løse opgaven
med at sælge andelsboliger.
Vi har helt sikkert brug for mæglere på andelsboligområdet. Brug for gode mæglere med
netværk og lokalkendskab, men det må være et
krav, at de kan kende forskel på en ejerbolig og
en andelsbolig og reelt vide, hvad det er for en
vare, de sælger. Sådan er det ikke lige nu. n
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