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Andelsboligsektoren skal 
også tage klimaansvar

OPLAG 102.266
MEDLEM AF DANSKE MEDIER

MEDLEMSBLAD FOR ANDELSBOLIGFORENINGERNES FÆLLESREPRÆSENTATION

Hans Erik Lund
LANDSFORMAND

Andelsboligsektoren er kendt for at være en 
boligform, der tager ansvar og har gode bo-
liger. Det ses blandt andet på, at vi har hørt 
historier om, at forsikringsbranchen giver 
billigere bygningsforsikringer til andelsbo-
ligforeninger end andre ejerformer, fordi 
bygningerne i private andelsboligforenin-
ger generelt er bedre vedligeholdt. 

Som I kan læse i dette nummer af jeres 
medlemsblad, er der allerede nu, og vil 
i stigende grad i årene fremover være et 
skærpet fokus på netop klimaet. Der er 
kommet en ny boligaftale, hvor energireno-
veringer står højt på dagsordenen, og hvor 
de grønne tiltag vil få en direkte konse-
kvens for foreningernes økonomi. Og det 
kan du læse meget mere om på side 5.

Derfor glæder jeg mig også over for-
eninger som A/B Ingolf i København og 
A/B Fælleshave i Haderslev, hvor andelsha-
verne har valgt at gå den grønne vej, og som 
kan inspirere os andre til at komme i gang. 
Og så er det jo kun et plus, at ejendommene 
stiger i værdi i takt med energirenoverin-
gerne, og det kan I læse meget mere om i 
temaet på side 11.

FN’s verdensmål er et andet område, 
som alle andelsboligforeninger uden tvivl 
kommer til at forholde sig til. Som orga-
nisation er ABF allerede i gang med at 
definere vores egne handlinger, men vi vil 

også udvikle en værktøjskasse til vores 
medlemsforeninger, så I kan komme i gang 
med at arbejde med verdensmålene, herun-
der klima og miljø. 

Derfor er det vigtigt, at alle foreninger 
allerede nu begynder at tænke over, hvor-
dan fremtidige renoveringsprojekter kan 
bidrage til bedre energimærkning, men 
måske også overveje, om der kan opsættes 
ladestandere til elbiler m.m., som gør for-
eningerne attraktive for nye andelshavere. 

Det kan virke uoverskueligt og fjernt 
med alle disse politiske mål og idealer, 
men andelsboligsektoren kan og skal bidra-
ge og være med til at gøre en forskel. Det 
handler om rettidig omhu og at tænke på 
de næste generationer. Jeg er overbevist om, 
at når først vi alle sammen har fået klima, 
energi og verdensmålene ind på radaren, 
bliver det ikke så svært at handle til gavn 
for både den enkelte andelshaver, forenin-
gen og vores fælles Moder Jord.  n

Der er kommet en ny 
boligaftale, hvor ener-
girenoveringer står højt 
på dagsordenen.
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