
  leder

NR. 4, OKTOBER 2016
UDGIVET AF ABFNYT APS

FORSIDEN: A/B HANNHOLM, 
2300 KØBENHAVN  S
FOTO: JACOB NIELSEN

REDAKTION
JAN HANSEN (ANSVARSHAVENDE)
LISE CLEMMENSEN (REDAKTØR)
THEA GREGERSEN

KONTAKT
REDAKTØR LISE CLEMMENSEN
TELEFON: 33 86 28 50
LC@ABF-REP.DK

LAYOUT: ROBERT HAREN

TRYK: DATAGRAF COMMUNICATIONS 

ANNONCER:  
ABFNYT
MARTIN BORREGAARD 
TELEFON: 33 86 28 30
ABF@ABF-REP.DK.DK

ABF'S SEKRETARIAT &
MEDLEMSRÅDGIVNING
VESTER FARIMAGSGADE 1, 8. SAL
1606 KØBENHAVN V
TELEFON: 33 86 28 30
WWW.ABF-REP.DK
ABF@ABF-REP.DK 

MEDLEMSRÅDGIVNING
MAN. - FRE. 9.00 - 14.00
TELEFON: 33 86 28 30

DU MODTAGER DIT NÆSTE 
MEDLEMSBLAD I JANUAR 2017

EFTERTRYK AF ARTIKLER  
OG BILLEDER I ABFNYT  
MÅ KUN FINDE STED EFTER 
FORUDGÅENDE AFTALE.

Velkommen til Fremtidens 
Andelsbolig 2016

OPLAG 99.394

MEDLEMSBLAD FOR ANDELSBOLIGFORENINGERNES FÆLLESREPRÆSENTATION

Hans Erik Lund
LANDSFORMAND

Du sidder nu med et ABFnyt, som tager 
nogle af tidens aktuelle diskussioner op. 
Diskussioner, der er relevante for dig som 
andelshaver.

Vi befinder os nemlig i en tid, hvor 
mange af emnerne på det politiske tapet 
vedrører os andelshavere og påvirker 
vilkårene for andelsboligforeninger. 

Det gælder fx diskussionen om, hvor-
vidt andelsboligforeninger skal kunne 
laves om til ejerboliger, diskussionen 
om hvorvidt man skal kunne fjerne 
maksimalprisbestemmelsen samt dis-
kussionen om tilbudspligten, der sikrer 
lejere mulighed for at stifte en andels-
boligforening, når ejendommen, de bor 
i, sættes til salg.

Men det gælder også de mere nære 
diskussioner ude i de enkelte foreninger 
om, hvordan vi bliver bedre til at tage 
vare på fællesskabet, vi er en del af og 
bryster os af. I dette nummer af ABFnyt 
kigger vi derfor nærmere på, hvordan 
man kan blive bedre til at pleje fælles-
skaber – både de grønne fællesskaber og 
de mere praktiske fællesskaber. 

Hvordan bliver vi bedre til at dele 

med hinanden, og hvordan udnytter vi 
fx de grønne arealer omkring os eller 
baggården til at danne rammen om 
det fællesskab, vi er en del af. Hvad 
enten det gælder at finde komposte-
ringsløsninger i foreningen, at udnytte 
ejendommen til at lave grønne bede i 
fællesskab eller at købe en fælles bil 
i foreningen og på den måde spare på 
ressourcerne. Og hvordan finder vi nye 
løsninger i foreningen, der tager højde 
for fremtidens digitale udfordringer.

Det er vigtigt, at vi husker hinanden 
på, hvad denne tredje boligform kan. 
Det ser jeg frem til mange drøftelser 
af, når vi mødes den 5. november til 
Fremtidens Andelsbolig 2016 i Øksne-
hallen. n

Det er vigtigt, at vi 
husker hinanden på, 
hvad denne tredje 
boligform kan.
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