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

Meld dig under 
ABF’s fane
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MEDLEMSBLAD FOR ANDELSBOLIGFORENINGERNES FÆLLESREPRÆSENTATION

Hans Erik Lund
LANDSFORMAND

I mere end 150 år har andelsbevægelsen 
været en del af det danske samfund. Store 
andelsvirksomheder som Coop og Arla 
sætter fortsat deres aftryk rundt om i lan-
det, og lokalt er en lang række vandværker 
og energiselskaber i dag andelsdrevet til 
gavn for borgerne. Derfor støtter jeg også 
op om den nye tænketank Demokratisk Er-
hverv, som arbejder for at styrke og udbre-
de den demokratiske virksomhedsform. 
ABF er associeret medlem af tænketanken, 
fordi vi som organisation også arbejder 
på at synliggøre de mange fordele ved 
andelsboligformen. Jeg ser derfor en oplagt 
mulighed for at løfte den vigtige opgave i 
fællesskab med andre – det er i mine øjne 
andelsbevægelsens dna.

Andelstanken er jo rundet af ideen 
om, at fællesskabet er stærkere end det 
enkelte individ, og det er også fundamen-
tet i andelsboligformen. Andelsboliger 
skal fortsat være et godt alternativ til 
ejer- og lejeboliger. Derfor glæder det 
mit andelshjerte at læse temaet, hvor en 
række ungdomspolitikere og andels(bo-
lig)havere har kastet sig ud i et eftersyn af 
andelsbevægelsen og andelsboligformen, 
og det er opløftende læsning. Den yngre 
generation sætter fortsat fællesskabet 
højere end det enkelte individ, på tværs 
af politiske ideologier, og deres svar giver 
mig troen på, at de kommende år bliver 

sjove, spændende og udfordrende for en 
organisation som ABF. 

Det glæder også mit andelshjerte at se 
et stigende antal projektbyggerier som an-
delsboliger. Andelsboligsektoren vokser, 
og ABF har derfor brug for flere frivilli-
ge hænder, som brænder for at arbejde 
politisk, organisatorisk og lokalt. ABF har 
i dag 70 valgte i 11 lokale kredse i alderen 
fra 36 år til 86 år, og kun 27% er kvinder. 
Jeg ønsker en mere lige kønsfordeling og 
flere kræfter til organisationen; andelsha-
vere, som har lyst til at gå ind i kreds-
bestyrelser og ABF’s hovedbestyrelse. 
Her får du gratis kurser, temadage og ny 
viden med hjem til dig selv og til din egen 
forening, som måske kan bidrage til at løse 
nogle af de udfordringer, som I slås med. 

Det handler kort sagt om andelsbe-
vægelsen, andelsboligsektoren og din 
andelsbolig, så deltag i kredsgeneralfor-
samlingerne i september - og meld dig 
under ABF’s fane. n

Den yngre generation sætter 
fortsat fællesskabet højere end 
det enkelte individ, på tværs af 
politiske ideologier.
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