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Den ægte
deleøkonomi
Kullene på grillen er brændt ud, og sommeren er næsten slut. Det betyder også,
at politikerne snart er tilbage på deres
taburetter på Christiansborg, og et nyt
politisk efterår går i gang.
For landets andelsboligforeninger venter en spændende tid, for andelsboligområdet er atter til politisk debat. Et udvalg
med ABF’s deltagelse skal kigge ejerlejlighedsloven efter i sømmene og blandt
andet se på omdannelser af andelsboliger
til ejerboliger.
Og så er der sagen om Carlsbergfondet, som jeg tidligere har gjort opmærksom på her i lederen. Carlsbergfondet,
mener at have fundet et hul i lovgivningen. Dermed har fondet undgået
reglerne om tilbudspligt i forbindelse
med salg af ejendomme, når en ejendom
sættes til salg. Det er til trods for, at 80
procent af de berørte lejere ønsker at
stifte en andelsboligforening.
Begge er det sager, der prøver at
udfordre andelstanken. Derfor er det
særligt vigtigt i denne tid, at vi både
indadtil og udadtil sætter fokus på,
hvorfor andelsboligen er så unik, og
hvorfor vi har brug for andelsboligen
som den tredje boform.
Det er vigtigt, at vi sætter fokus på, at
vi bor i både et praktisk, økonomisk og

Vi er eksperter på det, som
man måske kan kalde den
ægte deleøkonomi, hvor vi
ikke tjener penge på
hinanden, men hjælpes ad.
socialt fællesskab. Vi er som andelshavere
gode til at løfte i flok, når der skal laves
gårdarbejde eller slås græsplæne – eller
der skal findes penge til at skifte vinduer
eller tag. Men vi er også gode til at dele i
det små, om det så gælder en kop sukker
eller en hammer.
Vi er med andre ord eksperter på det,
som man måske kan kalde den ægte deleøkonomi, hvor vi ikke tjener penge på
hinanden, men ejer ting i fællesskab – eller hjælpes ad ved at låne vores ting ud til
hinanden. At der er en tydelig sammenhæng mellem nogle af nutidens deleøkonomiske initiativer og den oprindelige
andelsbevægelse, kan du læse mere om i
dette nummer af ABFnyt.
Det er naturligvis op til jer ude i foreningen at finde ud af på hvilken måde,
jeres forening bedst fungerer, men det
er vigtigt, at vi alle tager stilling til det
sted, vi bor. n

Hans Erik Lund
LANDSFORMAND
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