emneord

leder

Fælles ansvar
På ABF’s landsmøde, lørdag den 9. oktober 2010, sætter vi fokus på energi og
miljø. I ABF mener vi, at vi alle skal tage
et fælles ansvar for at beskytte miljøet.
På landsmødet vil forskellige både eksperter og andelsboligforeninger fortælle
om deres erfaringer med miljøtiltag.
Nu er det ikke alle, som synes,at
miljø og energibesparelser er det mest
sindsoprivende emne. Men kroner og
øre, forstår vi alle . I det daglige føles
udskiftning af en gammel el-pære til
energisparepære måske ikke af så meget,
men hvis vi alle sammen hver for sig og
i fællesskab gør en lille forskel, så batter
det på den lange bane.
Temaet i dette nummer er derfor
den økonomiske gevinst ved at tænke
miljørigtigt, og med cases fra andelsboligforeninger, som med ofte små midler
har gjort en forskel. I 2008 udarbejdede
Instituttet for Fremtidsforskning rapporten ”Andelsboliger i fremtiden”. Her
var et af scenarierne ”Mere samfund”,
med en andelsboligsektor, der er bevidst
om sin samfundsmæssige rolle og som
er kendt for bæredygtighed og en grøn
profil I scenariet spiller andelsboligsek-
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toren en vigtig rolle, når der skal findes
løsninger på store globale og nationale
udfordringer, såsom energibesparelser
og miljøhensyn.
Jeg kan godt li’ den tanke gang.
Derfor skal vi også som andelshavere og
andelsboligforeninger tage et ansvar, så
fremtidens andelsboligsektor er klædt
ordentligt på til at påtage sig et samfundsansvar.
Jeg håber, at mange andelsboligforeninger med dette nummer af ABFnyt
vil få inspiration til at tage de vigtige
skridt i retning af at blive en grønnere
forening. Og at I deltager i landsmødet
i Vejle til oktober, så vi kan få en god
og frugtbar debat om, hvordan vi som
boligsektor kan bidrage til et mindre ressourceforbrug og dermed et bæredygtigt
miljø. n
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