leder

Brug fællesskabets styrker
Det kan være svært at få døgnets 24 timer til
at række, når mange både skal hente/bringe
børn, på arbejde eller i skole, købe ind, nå
en tur i fitnesscentret, være sammen med
familien osv.
Men hvad hvis nogle af opgaverne som for
eksempel lektiehjælp eller hentning af børn
blev delt mellem andelshaverne, så alle sparede både tid og kræfter, som kunne bruges til
noget andet?
Det vil i hvert fald frigøre tid til at engagere sig mere i de ting, som er vigtige. Og med
en hverdag, hvor der konstant stilles krav om
at kunne jonglere mellem arbejde, familie og
fritid, bliver tiden pludselig dyrebar.
Man kan også spare penge, hvis man køber
en bil i fællesskab eller går sammen og får
rabataftaler blandt de lokale butikker.
Under alle omstændigheder har andelsboligforeningen en konstruktion, som er
idéel til at varetage nogle af de opgaver, som
andelshaverne selv tager sig af.
Blandt beboerne i en forening er der ofte
allerede en holdning om at håndtere problemer og udfordringer i fællesskab. Der er i
dag mange foreninger, som på egen hånd har
indgået rabataftaler med udvalgte butikker,
lektiehjælp til børnene og har fælles madordning i deres fælleshus, som andelshaverne
bruger til at lette de daglige opgaver.
Fællesskabet har også klare fordele for
den ældre generation, fordi fællesskab giver
tryghed, og der er ikke langt til en hjælpende
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hånd i hverdagen. Både den yngre og den
ældre generation kan nyde godt af hinandens
hjælp i hverdagen; det er op til foreningen at
skabe de rammer og aktiviteter, som fremmer
dette fællesskab.
For mig at se er der ingen tvivl om, at den
enkelte forening kan differentiere sig både i
forhold til andre foreninger og andre boligformer ved at hjælpe hinanden med de daglige
arbejdsopgaver.
Temaet i dette nummer er derfor det praktiske fællesskab, hvor vi har besøgt en række
foreninger, som i det daglige drager stor nytte
af netop at bo i en andelsboligforening, og
hvor man i fællesskab løfter mange af hverdagens opgaver, så man sparer tid, penge, plads
og samtidigt styrker det gode naboskab. n
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