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40 år i med- og modvind
Den 15. marts kunne ABF fejre sin fyrre års
fødselsdag, og derfor synes jeg, at det er på sin
plads at se lidt tilbage på de år, der er gået.
Historien om ABF starter med et politisk
forslag om at indføre et udligningsbidrag, som
ville føre til markante stigninger af boligaften
i de private andelsboligforeninger. I protest
fandt ni københavnske andelsboligforeninger
sammen i kamp mod lovforslaget. Lovforslaget
blev ikke vedtaget. Første succes var i hus, og
kort efter var ABF en realitet.
Siden har der været både op- og nedture.
Begyndelsen var svær, og der har været år,
hvor livremmen virkelig skulle spændes ind,
for at organisationen ikke skulle gå fra ’hus
og hjem’. Men med fælles hjælp og viljesyrke
sejrede vi.
80’erne og 90’erne bød på mange nye
andelsboligforeninger, og da boligmarkedet i
løbet af 00’erne virkelig løb stærkt kom rigtig
mange nye medlemmer vores vej. Men med
finanskrisen led boligformen et knæk, og en
alvorlig omgang oprydning har siden været
nødvendig. Men vi er kommet videre, og optimismen er vendt tilbage.
Så nok har ABF rundet de 40 år, men i
modsætning til mange andre 40-årige, oplever
jeg ikke, at ABF er i midtvejskrise. Tværtimod.
ABF er større og stærkere end nogensinde før.
Udfordringer tages med oprejst pande, og nye
initiativer tager fart.
I dette nummer af bladet kan vi løfte sløret
for et nyt, stort samarbejde med Boliga Selvsalg, som giver ABF’s medlemmer en række
fordele i forbindelse med ’selvsalg’ - altså salg

ABF blev født som en græsrodsbevægelse, og trods kampvilje
og stor gejst, tror jeg ikke, at
man dengang havde fantasi til at
forstille sig, at ABF en dag ville
blive en stor landsdækkende
organisation, som repræsenterer
næsten 100.000 andelshavere.
uden brug af ejendomsmægler. Jeg ser store
muligheder i det nye medlemstilbud, som forhåbentlig vil være med til at øge konkurrencen
og styrke salget af andelsboliger.
ABF har altid haft som målsætning, at overdragelse af en andelsbolig skal være ligetil og
med så få omkostninger som muligt. Det nye
medlemstilbud er en del af den målsætning.
ABF blev født som en græsrodsbevægelse,
og trods kampvilje og stor gejst, tror jeg ikke, at
man dengang havde fantasi til at forstille sig,
at ABF en dag ville blive en stor landsdækkende organisation, som repræsenterer næsten
100.000 andelshavere.
Jeg synes, at vi er lykkedes med at holde
fast i rødderne og leve videre efter devisen om,
at det er medlemmerne, der er kernen, og at
organisationens reelle værdi er, at vi står sammen og i fællesskab kæmper for den boligform,
som vi har kær.
Tillykke til ABF - og tak til alle jer som gennem årene har været med til at opbygge vores
organisation. n
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Hans Erik Lund
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