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Andelsboliger i udvikling
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MEDLEMSBLAD FOR ANDELSBOLIGFORENINGERNES FÆLLESREPRÆSENTATION

Hans Erik Lund
LANDSFORMAND

Efter en periode næsten uden nybyggeri 
af andelsboliger, er der det seneste år 
kommet lidt gang i nybyggeriet igen. Både 
almene boligselskaber, private udviklere 
og selvgroede foreninger er i gang med 
nye andelsboligprojekter.

ABF ønsker, at andelsboligsektoren 
vokser, for der er efterspørgsel efter 
andelsboliger i hele landet. Interessen 
for andelsboligformen og fællesskabet i 
boligen er stigende, og derfor hilser vi ud-
viklingen med flere, der ønsker at bygge 
andelsboliger velkommen. Men det skal 
ikke ske for enhver pris. Derfor holder vi 
godt øje med de nye projekter, da det er 
vigtigt for os, at de nye foreninger bliver 
stiftet på et robust grundlag. 

Vi vil ikke stå i en situation igen, hvor 
dårlige historier påvirker hele sektoren. 
Som organisation vil vi i ABF for alt i ver-
den undgå, at der igen kommer historier, 
som kan få folk til at tvivle på andelsbo-
ligsektoren. Det må ikke ske igen! 

Andelsboligen er en god boligform. Det 
er hverken leje- eller ejerbolig, men sin 
helt egen boligform, og den har sin tyde-
lige berettigelse. Holdningen er klar: ABF 

vil altid kræve, at enhver stiftelse sker 
på grundlag af en robust økonomi, hvor 
forbrugerne (de kommende andelshavere) 
er beskyttet, og hvor der er fuld gennem-
sigtighed med det produkt, man køber.

Folk skal have råd til at bo i deres an-
del fra start, men også på den lange bane 
eksempelvis uden at være afhængige af, 
at foreningen kan refinansiere en bestemt 
lånetype.

Vi vil ikke fra start af afskære nye 
modeller, men vil opfordre dem som måtte 
ønske at udvikle andelsboligforeninger til 
at benytte kendte sunde modeller og over-
holde ånden i loven om robuste foreninger, 
som ABF har støttet op omkring. n

Interessen for andelsbolig-
formen og fællesskabet i 
boligen er stigende, og der-
for hilser vi udviklingen med 
flere, der ønsker at bygge 
andelsboliger velkommen.
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