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Forår på vej – også på andelsboligmarkedet
Ejendomsmæglerne rapporterer om
stigende salg af andelsboliger. Priserne er
blevet mere realistiske og liggetiderne er
faldende. Og jeg har ladet mig fortælle,
at i København er cirka halvdelen af
mæglernes solgte boliger andelsboliger.
Det er jo flot.
Men det er ikke kun en tid med lutter
lagkage. For selv om ejendomsmæglerne
har succes med at sælge andelsboliger, er
der fortsat en række problemer, som lurer
i kulissen. Et af de helst store er finansieringen af andelsboliger.
Bankerne tager sig stadig bedre og
bedre betalt for at låne ud til andelsboliger, og hvis den udvikling fortsætter, kan
det få dystre konsekvenser for omsætningen af andelsboliger. Derfor skal vi ha’
sat en stopper for de dyre lån.
En del af problemet er, at der i de fleste
andelsboligforeninger er bopælspligt, og
derfor har en dom fra Østre Landsret slået
fast, at en panthaver ikke kan overtage en
andelsbolig på tvangsauktion med mindre
bopælspligten efterleves. Det vil sige, at
pengeinstitutterne reelt ikke har mulighed for at indfri deres pant, og det har
fået bankerne til at hæve renterne og være
mere tilbageholdende med udlån.
ABF er fortsat varm fortaler for bo-

pælspligten, men i dette konkrete tilfælde
er den en alvorlig hindring for at sikre
ordentlige lånevilkår for andelshavere.
Derfor har vi i de nye standardvedtægter indført, at der i forbindelse med en
tvangsauktion er mulighed for, at en panthaver kan overtage boligen i en periode
på op til seks måneder. På den måde
håber vi at kunne sikre finansiering på
gode vilkår, så markedet for andelsboliger
ikke går i stå.
Et andet problem er fortsat manglende
gennemsigtighed ved overdragelser. Købere og banker kan ikke finde rundt i det
udleverede materiale og oplever, at det
er mangelfuldt. Grundlaget for bankernes
udlån er årsrapporter og generalforsamlingsreferater, og hvis bankerne ikke kan
finde de rigtige oplysninger, bliver de
usikre, og så tager de sig godt betalt.
Derfor har ABF arbejdet sammen med
revisorer og banker om at udarbejde en
liste med forslag til en mere informativ
årsrapport. Det kan man læse mere om på
ABF's hjemmeside og på side 10 i dette
nummer af ABFnyt.
Hvis vi sammen kan løfte opgaven, og
genskabe tilliden til andelsboligen, er jeg
ikke i tvivl om, at forår og varmere luft
snart vil ramme os alle.

Hans Erik Lund
Landsformand
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