
22     ABFnyt  2 - 2017

  andelspanel
TEKST MADS BOSERUP LAURITSEN    FOTO KRISTINE KIILERICH

I hvert nummer af medlemsbladet ABFnyt giver vi ordet til en ekspert, som vil drysse sin viden ud over bladet. 
I dette nummer har vi givet pennen til Mads Boserup Lauritsen, bybonde og grundlægger af tagtomat.dk

Mette Juel Madsen
UNDERVISER, CENTER 
FOR KONFLIKTLØSNING   

Curt Liliegreen
BOLIGØKONOM OG 
SEKRETARIATSCHEF I BOLIG-
ØKONOMISK VIDENSCENTER   

Mads Boserup Lauritsen 
BYBONDE OG GRUNDLÆGGER
AF TAGTOMAT.DK

Rie Skårhøj
CHEFKONSULENT 
I LED FRIVILLIGE

ANDELSPANEL

Tænk hvis der langs alle villaveje og 
indfaldsveje, langs gader og stræ-
der, fra altaner og i baggårde og i 
byens parker og grønne områder var 
blomster, spiselige oplevelser og dufte 
så langt sanserne rakte? Tænk hvis 
vi hver søndag sad til langbords på 
det nærmeste gadehjørne og spiste 
spontan hjemmelavet frokost med 
mennesker, vi aldrig havde mødt før! 
Tænk hvis vores politikere tør bruge 
kommunalvalget i år til at skabe fo-
kus på de ting, der kunne gøre vores 
fælles hverdag grønnere og skabe 
rammerne for, at vi som frivillige i 
vores andelsforeninger kunne give 
os i kast med at arbejde frivilligt på 
fællesarealer.

Nu bor jeg selv i andelsboligforen-
ing på Nørrebro i København, og her 
har kommunen eksempelvis gjort 
det ”lovligt”, at man må indrette 
fortove og gadehjørner med små 
haver, så længe der bindes en konkret 
kontaktperson på projektet. Jeg ved 
ikke, hvordan sådanne ting opstår, 
der hvor du bor, men jeg vil i hvert 
fald opfordre dig til at se, hvor du 
kan kaste et par frø i din hverdag. 
Om det så er i rundkørslen på vej til 

arbejde, på jeres fællesarealer eller 
foran ungernes institution, er sådan 
set underordnet. Og du behøver ikke 
spørge om lov...

I vores gårdlaug og andelsbolig-
forening er vi blevet bedre til at ”købe 
os” til hjælp udefra, så vi som frivil-
lige kan gøre det vi synes er sjovest, 
eller udføre den del af en renover-
ingsopgave, som kan betale sig selv 
at lave eller giver os energi. I gården 
er TagTomat som firma nu med til at 
drifte, beskære træer og organisere 
de lidt mere rutinemæssige opgaver, 
og så kan jeg som frivillig i gården 
fokusere på at dyrke tomater på taget 
og holde gang i hønselauget. Hvis du 

sidder i en bestyrelse eller gårdlaug 
og er lidt træt af administrativt eller 
manuelt arbejde, så overvej, om I 
ikke skal betale jer fra eksempelvis 
kasserejobbet eller malerarbejdet i 
trappeopgangen.

Jeg har i hvert fald tænkt mig her 
i 2017 at lave det frivillige arbejde 
som giver mig personlig energi. Og i 
år er det at bygge et kaninbur til mine 
unger, og se om vi kan få startet en 
tradition op med årlige sommerfester 
med langborde i gården. Jeg ved ikke, 
hvad du har planer om i år, men jeg 
håber det bliver med masser af energi 
til glæde for dig og vores fælles hver-
dag. Grøn Front n
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”Tænk, hvis vi hver søndag sad til langbords på det nærmeste gadehjørne”


