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Find jer ikke
i hvad som helst
I andelsboligforeningernes bestyrelser er der
mange ildsjæle, som lægger rigtig mange
kræfter i deres arbejde og hver dag kæmper for
at gøre foreningen til et godt sted at bo. Det er
dejligt.
Årvågne bestyrelser er nemlig altafgørende
- både for den enkelte forening og for ABF som
organisation. ABF har brug for at have repræsentanter ’derude’, som mærker hverdagen på
egen krop, og er villige til at dele deres viden
og erfaringer med os andre.
Krisetid betyder, at både offentlige myndigheder og private virksomheder har ekstra fokus
på at holde udgifterne nede, og det kan vi nemt
komme til at betale prisen for, fordi virksomheder og kommuner forsøger at læsse udgifter
over på foreningerne.
I dette nummer af ABFnyt kan du blandt
andet læse om, hvordan nogle andelshavere
i Holstebro pludselig fik ’foræret’ udgiften til
nye målerskabe til deres gadebelysning af kommunen, og hvordan Københavns Kommune
tvinger en række andelsboligforeninger til at
betale overpris for den kommunale fortovsrenholdelse. Det er ikke i orden, men heldigvis
er det også eksempler på sager, som kvikke
andelsboligforeninger har taget op og fået sat
på den lokale dagsorden. Det, synes jeg, er flot.
Det er sådan, man gør en forskel for sig selv –
og os andre.
Historierne viser samtidig, at der er brug for
at stå sammen. At vi har brug for hinanden og
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brug for en fælles organisation, som kan støtte
op og forstærke medlemmernes råb om hjælp.
ABF er jeres organisation, og sammen med
jer vil vi rigtig gerne råbe op, når I oplever, at
en virksomhed, kommunen eller andre offentlige myndigheder ikke lytter. Så brug hinanden
– og udnyt fordelen ved at stå sammen i en
fælles organisation.
I nogle tilfælde er dialog desværre ikke nok,
og derfor kan det være nødvendigt at få professionel hjælp fra en advokat men retssagen
er sidste udvej. For der er ingen tvivl om, at
dialog er meget bedre end en retssag og giver
bedre løsninger og større tilfredshed hos begge
parter.
Uanset om dialog eller retssag er det rigtige
valg for jeres forening, så gælder det om at
være opmærksom og reagere på de ting, der
støder jer. Find jer ikke i hvad som helst! n

Hans Erik Lund
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