leder

Velkommen til Fremtidens
Andelsbolig 2016
Du sidder nu med et ABFnyt, som tager
nogle af tidens aktuelle diskussioner op.
Diskussioner, der er relevante for dig som
andelshaver.
Vi befinder os nemlig i en tid, hvor
mange af emnerne på det politiske tapet
vedrører os andelshavere og påvirker
vilkårene for andelsboligforeninger.
Det gælder fx diskussionen om, hvorvidt andelsboligforeninger skal kunne
laves om til ejerboliger, diskussionen
om hvorvidt man skal kunne fjerne
maksimalprisbestemmelsen samt diskussionen om tilbudspligten, der sikrer
lejere mulighed for at stifte en andelsboligforening, når ejendommen, de bor
i, sættes til salg.
Men det gælder også de mere nære
diskussioner ude i de enkelte foreninger
om, hvordan vi bliver bedre til at tage
vare på fællesskabet, vi er en del af og
bryster os af. I dette nummer af ABFnyt
kigger vi derfor nærmere på, hvordan
man kan blive bedre til at pleje fællesskaber – både de grønne fællesskaber og
de mere praktiske fællesskaber.
Hvordan bliver vi bedre til at dele

Det er vigtigt, at vi
husker hinanden på,
hvad denne tredje
boligform kan.
med hinanden, og hvordan udnytter vi
fx de grønne arealer omkring os eller
baggården til at danne rammen om
det fællesskab, vi er en del af. Hvad
enten det gælder at finde komposteringsløsninger i foreningen, at udnytte
ejendommen til at lave grønne bede i
fællesskab eller at købe en fælles bil
i foreningen og på den måde spare på
ressourcerne. Og hvordan finder vi nye
løsninger i foreningen, der tager højde
for fremtidens digitale udfordringer.
Det er vigtigt, at vi husker hinanden
på, hvad denne tredje boligform kan.
Det ser jeg frem til mange drøftelser
af, når vi mødes den 5. november til
Fremtidens Andelsbolig 2016 i Øksnehallen. n
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