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En andelsboligforening er et værdifuldt fællesskab
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Det værdifulde fællesskab

Andelsboligen er noget særligt, men nogle gange er det lidt svært at få øje på. Derfor 
er det vigtigt, at blive bedre til at synliggøre ’det særlige’ og sætte ord på fællesskabet, 
så nuværende andelshavere og potentielle købere ved, hvad de får, når de vælger en 
andel i jeres forening. 

For andelsboligforeninger kan ikke skæres over én kam, men repræsenterer en stor 
mangfoldighed. Der er foreninger, som er store, andre er små, nogle baserer sig på 
frivillig arbejdskraft, andre køber sig helst til hjælp, nogle dyrker fællesskab og samvær, 
andre det private og sådan kan man blive ved. 

Uanset hvordan foreningen drives, så udgør den et fællesskab, og derfor er det vigtigt 
at få fastlagt foreningens værdier og få udarbejdet et værdigrundlag. 

Hvad er et værdigrundlag?
Et værdigrundlag beskriver de værdier, som fællesskabet og driften af foreningen er 
baseret på, og viser i, hvilken retning man ønsker, at foreningen skal udvikle sig. 

Værdigrundlaget fungerer også som et sæt fælles spilleregler, der mindsker behovet 
for detaljerede regler for, hvad man må og ikke må i foreningen, og kan samtidig 
fortælle noget om, hvad man kan forvente sig af at bo i foreningen, og hvilke krav der 
stilles til andelshaverne. 

Det lyder måske lidt langhåret, men i bund og grund handler det bare om at få sat ord 
på den måde, man er sammen på.
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Hvordan ser et værdigrundlag ud? 

Et værdigrundlag kan være udformet på mange måder. Det kan være skrevet i punkt-
form, bestå af enkelte sætninger eller af en længere tekst, der udførligt beskriver 
foreningens værdier og hvordan de udmøntes. Nedenfor har vi vist tre eksempler på 
værdigrundlag.

I A/B Royal har vi fire kerneværdier
 
 ANSVAR     ENGAGEMENT     ÆRLIGHED     ÅBENHED 

De udgør vores fælles fundament og er rettesnor for vores adfærd i dagligdagen. 

Værdigrundlag for A/B Solen

Vores mål er ansvarlighed i omgangen med medmennesker, ressourcer og natur. Det betyder, at vi 
afprøver bæredygtig udvikling inden for byggeri, affald, energiproduktion, kultur, forbrug, fødevarer 
samt økonomi, og udvikler os i samspil med det omgivende samfund gennem aktiv formidling og 
erfaringsudveksling. 

A/B Solen ønsker mangfoldighed i sammensætningen af beboere og har et stort aktivitetsudbud 
tilpasset alle beboergrupper. For at sikre medansvar for A/B Solens udvikling vedligeholdes forenin-
gens bygninger og områder med en høj grad af frivillighed. 

A/B Solen har en effektiv og moderne vidensdeling, der sikrer åbenhed og at relevant viden bliver 
delt. Vi har en klar kommunikation og mødekultur, hvor alle medlemmer kan følge med i dagsor-
dener, processer og beslutninger. 

A/B Solen tager mindst hvert 4. år værdigrundlaget op til fælles debat med henblik på eventuel 
revision.

A/B Skolens værdigrundlag bygger på:

Troværdighed: 
  •  Vi holder, hvad vi lover og vi er troværdige over for hinanden
 
Respekt:
  •  Vi søger efter enighed, men anerkender forskellighed
  •  Vi overholder fælles beslutninger
  •  Vi taler pænt til hinanden og vi spørger af interesse
 
Dialog: 
  •  Vi spørger og lytter til hinanden.
  •  Dialog er et arbejdsredskab, som hjælper os til at blive klogere på hinandens handlinger og adfærd
  •  Vi inddrager hinanden i valget og tilrettelæggelsen af fælles gøremål og aktiviteter



Hvordan kommer man i gang?

Det er en god ide at oprette et udvalg i foreningen, som står for at planlægge og styre 
processen. Selve udvælgelsen af værdier og fastlæggelse af værdigrundlaget bør 
udarbejdes af andelshaverne i fællesskab. Det vil være oplagt at bruge beboermøder 
eller generalforsamlingen. 

Udarbejdelse af et værdigrundlag tager tid, men vil forhåbentlig være en sjov og ind-
sigtsgivende proces.

ABF hjælper på vej
ABF har udviklet et redskab, som vi kalder værdikort, der kan hjælpe foreningen i gang 
med opgaven. 
Værdikortene og en vejledning til processen kan rekvireres gennem ABF’s sekretariat 
eller downloades på ABF’s hjemmeside www.abf-rep.dk.

Åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 8.30 - 15.30
Fredag kl. 10.00 - 15.30

Medlemsrådgivning:
Mandag - fredag kl. 10.30 - 15.30

Andelsboligforeningernes 
Fællesrepræsentation 
 
Vester Farimagsgade 1, 8. sal
1606 København V. 

Tlf. 33 86 28 30

abf@abf-rep.dk
www.abf-rep.dk


