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Andelsboligen hitter
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MEDLEMSBLAD FOR ANDELSBOLIGFORENINGERNES FÆLLESREPRÆSENTATION

Hans Erik Lund
LANDSFORMAND

Vi står foran et landsmøde, hvor vi ser 
tilbage og skal drøfte fremtiden.

Det betyder, vi reflekterer over, hvad 
der er andelsboligformens dna - hvad skal 
vi værne om, men også hvor vi er på vej 
hen, eller gerne vil præge udviklingen hen 
imod.

Vi har i løbet af de sidste par år, igen og 
igen fået bekræftet, at andelsboliger er en 
vigtig tredje boligform - for dem der hver-
ken ønsker at leje eller eje - og for dem der 
vil en boligform med en struktur, der giver 
alle muligheder for fællesskab og nærhed. 

For de ældre er det en boligform, hvor 
man giver hinanden en hjælpende hånd 
og tryghed. For de unge en mulighed for at 
komme ind på et boligmarked som, især i 
de større byer, er præget af kvadratmeter-
priser på himmelflugt. 

Samtidig giver andelsboligforeningerne 
mulighed for en unik boligform til dyrkel-
se af det sociale og praktiske fællesskab, 
som er i høj kurs for tiden, og som mange 
aktivt søger. Det er et let fællesskab at 
træde ind i, og som man samtidig kan 
være privat i.  Og blandt andet derfor er 
andelsboligen en boligform for alle, der 
rækker langt ind i fremtidens behov. For 
som fremtidsforsker Anne Skare også vil 
fortælle os om på Landsmødet, så står 
andelsboligforeningerne for deleøkonomi 
og ultralokale fællesskaber. Det er lands-
bysamfund, hvor vi kender hinanden, 

hjælper hinanden og man rummer hinan-
den – og det er sådan noget, som mange 
er begyndt at længes efter, og som der kun 
bliver mere efterspørgsel efter.

Og det skal fortsat være attraktivt 
at bo i andelsbolig. Vi har den seneste 
tid oplevet en række stramninger om-
kring andelsboligformen og kravene til 
de frivillige i bestyrelserne. Og det kan 
vanskeligøre at nye generationer vil træde 
til i bestyrelsesarbejder. Vi i ABF ser, at 
det i nogen omfang har været nødvendige 
stramninger, men vi skal også værne om 
boligformens ”lethed” for at fremtidssikre 
den. Lovgiverne skal ikke overhælde os 
med nye regler og opgaver, der gør det 
kompliceret og bureaukratisk, og ikke 
mindst gør det vanskeligere at varetage 
opgaverne som bestyrelse.

Det er og skal også være vores fokus i de 
kommende år. 

Jeg ønsker alle medlemmer et godt 
Landsmøde 2018. n

Lovgiverne skal ikke 
overhælde os med nye 
regler og opgaver.
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