leder

Berigende børneboom
Storbyens børnefamilier har ikke længere
så travlt med at flytte ud af byen. I stedet
vælger de at blive boende i byen og være en
del af byens fællesskab. Det betyder bl.a., at
børneflokkene i de københavnske andelsboligforeninger er steget med godt 10 % siden
2010.
Det er en spændende udvikling, hvor
kvaliteten ved andelsboligformen virkelig
kommer i spil. Fællesskabet i andelsboligforeningerne er et godt grundlag for livet
med børn. Samtidig har lejlighedssammenlægninger og byfornyelse skabt større
lejligheder og et trygt miljø for børnene
med store grønne gårde. Fællesskabet og de
fælles faciliteter er en trumf, som de øvrige
boligformer ikke har. Der er legepladser,
legekammerater og forældre, som hjælper
hinanden med at hente og bringe børn fra
skoler og institutioner.
Mange lejligheder i de større byer er dog
stadig for små, så for at fastholde børnefamilierne, må vi arbejde for flere og bedre familieegnede boliger. Udviklingen i København
viser nemlig, at der er en opblomstrende interesse for fællesskaber og de gode rammer
om familielivet, som en andelsbolig udgør.
Den udvikling skal vi tage afsæt i.
De byboere, der er faldet for andelstanken, men som alligevel gerne vil væk fra
storbyen, skal have et alternativ til parcelhuset. Vi skal derfor have synliggjort vores

For at fastholde børnefamilierne, må vi arbejde for flere og
bedre familieegnede boliger.

mange gode boliger, som ligger i udkanten
af de større byer. Børnefamilierne skal
bydes velkommen til vores fællesskaber og
vide, at mange af foreningerne faktisk er
bygget med henblik på fællesskab og plads
til børnefamilier.
Jeg synes, at vi har verdens bedste boligform, og jeg tror, at mange af jer er enige
med mig. Vi skal derfor arbejde med at
synliggøre de forskellige muligheder, som
vores boligform tilbyder - uanset om man er
ung, gammel eller midt i mellem. Men ikke
mindst skal børn og deres familier vide, at
her er en særlig boligform, hvor de er mere
end velkomne. n
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