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Den politiske situation
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Hans Erik Lund
LANDSFORMAND

Andelsboligerne har i årets sidste 
måneder trukket mange overskrifter i 
medierne og er blevet en central brik i 
det politiske spil. Et bredt flertal af Chri-
stiansborgs politiske partier har ønsket 
at stoppe den kortsigtede ejendomsspe-
kulation, som bl.a. har været med til at 
presse boligpriserne op specielt i hoved-
stadsområdet.

ABF gjorde i starten af 2019 politiker-
ne opmærksomme på, at andelsboligfor-
eninger kunne blive uhensigtsmæssigt 
ramt af et politisk indgreb. Det er ikke 
min opgave at gå ind i en diskussion 
om baggrunden eller indholdet af selve 
forslagene til indgreb overfor kortsigtede 
ejendomsinvesteringer, men for ABF har 
det været magtpålæggende at arbejde for, 
at andelshaverne bliver ramt mindst mu-
ligt. Vi er dog også bevidste om, at det 
er ufatteligt svært at lande en balanceret 
løsning på et komplekst problem, for 
boligmarkedet i Danmark er kendetegnet 
ved, at hvis man skruer på et lille tand-
hjul et sted, kan det have stor betydning 
for resten af den fine mekanik, som 
boligmarkedet består af.

Jeg har forståelse for, at man vil stop-
pe firmaer som Blackstone i at spekulere 
i det danske boligmarked, men det aller-
vigtigste for mig vil altid være at skabe 
den nødvendige tryghed for landets 
andelsboligforeninger. Vi kan dog også 
selv gøre noget. Vi skal som foreninger 

ikke lade os friste af høje valuarvurde-
ringer og sætte vores andelskroner til 
maksimalvurderingen. Foreningerne gør 
generelt klogt i at have en økonomisk 
reserve, der kan sikre andelskronen mod 
for store udsving, som man også kunne 
læse i sidste nummer af ABFnyt.

Ét er sikkert: ABF vil altid gøre det bedst 
muligt for flest mulige andelsboligforenin-
ger. Det skal der ikke herske tvivl om! 

Selvom ejendomsejernes organisation 
har udtrykt deres bekymring for andels-
boligsektoren, så er deres agenda en helt 
anden.  ABF er den eneste organisation, 
som reelt repræsenterer alle andelsboli-
gerne i Danmark, og som ikke har andre 
dagsordner. Pt. er over 100.000 andelsha-
vere med i ABF, og der bliver lyttet til os på 
Christiansborg. Og jeg kan kun opfordre jer 
til at hjælpe os med at blive endnu stærkere 
ved at fortælle andelsboligforeninger, som 
ikke er medlem af ABF, at de skal melde sig 
ind og dermed støtte den politiske interes-
sevaretagelse.  n

Det allervigtigste for 
mig vil altid være at 
skabe den nødvendige 
tryghed for landets 
andelsboligforeninger.
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