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Andelsboligsektoren bidrager
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MEDLEMSBLAD FOR ANDELSBOLIGFORENINGERNES FÆLLESREPRÆSENTATION

Hans Erik Lund
LANDSFORMAND

Andelsboligsektoren favner langt over 
8.000 andelsboligforeninger med mere end 
200.000 andelsbolighusstande. Sammen og 
hver for sig udgør vi en økonomisk magt-
faktor i samfundet både på landsplan og 
lokalt. Det kan fx have stor betydning for 
det lokale erhvervsliv, at vi bruger lokale 
håndværkere til foreningens renoverings-
projekter. Men mindre ting kan også gøre 
det. I disse coronatider har flere foreninger 
udvist samfundssind, og sammenholdet i 
foreningerne viser deres styrke. 

Jeg hører mange små fine historier fra 
det ganske land om foreninger, der gør 
noget særligt. Det er lige fra fælles ind-
købsordninger i små foreninger, hvor en 
andelshaver bestiller mælk og brød til alle i 
foreningen, og alle dermed ikke skal betale 
leveringsomkostninger, over foreninger, 
der giver erhvervslejere hensættelse af 
husleje, til foreninger, hvor man mødes 
udenfor til en kop kaffe i behørig afstand 
fra hinanden. Det er initiativer, som styrker 
sammenholdet og samtidig gavner små lo-
kale erhverv. Det sidste er A/B Ørnegården 
i København et godt eksempel på. De har 
arrangeret fælles frokost for alle andelsha-
vere - på hver deres altan eller med behørig 
afstand i den fælles gård. Samtidig gav en 
lokal kammermusikforening koncert. Mad 
og drikke kom også fra lokale producenter 
og forretninger, og på den måde bidrog 
andelsboligforeningen til dels at holde 
ensomheden fra døren, og dels at støtte det 
lokale erhvervsliv i en svær tid. 

Og her vil jeg gerne slå et slag for de 
demokratiske virksomheder, som jo er 
rundet af andelstanken, ligesom vi selv er. 
Dem skal vi også huske at støtte. Derfor 
deltager ABF også i den landsdækkende 
”Andelsdag”, som du kan læse mere om her 
i bladet.

Fællesskabet er et særkende for vores 
boligform, og vi kan gøre en forskel ved at 
løfte i flok. Sammen kan vi bidrage til at 
hjælpe den danske økonomi på fode igen 
efter coronakrisen – og din forening kan 
også gøre en forskel.

Samtidigt vil jeg gerne rose medlemmer-
ne for at tage coronakrisen i stiv arm. ABF’s 
hjemmeside www.abf-rep.dk, hvor vi har 
samlet råd og vejledning om alt fra aflys-
ning af generalforsamling til håndtering af 
salg under coronakrisen, er velbesøgt. Det 
vidner om en omstillingsparat andelsbolig-
sektor.  

Jeg tør godt at sige, at jeg er en pavestolt 
formand for de private andelsboligforenin-
ger med den kreativitet, beslutsomhed og 
omstillingsparathed, som jeg har været 
vidne til i de sidste par måneder. Det tegner 
godt for fremtiden.  n

Sammen kan vi bidrage 
til at hjælpe den danske 
økonomi på fode igen 
efter coronakrisen.
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