
 
 

 

Pressemeddelelse 

ABF er interesseorganisationen for de private andelsboligforeninger. ABF varetager 
foreningernes interesser over for politikere og myndigheder. ABF tilbyder desuden 
juridisk og økonomisk rådgivning, kurser, arrangementer og medlemsbladet ABFnyt. ABF 
har mere end 5.300 medlemsforeninger og repræsenterer over 105.000 andelshavere.  
 

Årets Andelsboligforening 2022  
ABF-prisen går i år til A/B Lersøgaard 

Den københavnske andelsboligforening A/B Lersøgaard vinder ABF-prisen ”Årets Andelsboligforening 2022” 
for sit store fokus på bæredygtighed i alle aspekter af foreningens drift. Det gælder både grønne tiltag, 
gennemsigtighed i ventelistesystemet, affaldsordning med Københavns Kommune og et stort ønske om at 
bidrage til udviklingen af lokalområdet. Andelsboligforeningen er stiftet i 1926 og består af 340 andele. 

Formand i A/B Lersøgaard, Troels Glismann: 
– Bæredygtighed har mange ansigter i A/B Lersøgaard. Lokal afledning af regnvand, grønne tage, solcel-
ler, facadegrønt og høns er nogle af vores mange grønne tiltag. Bestyrelsesreferater på vores hjemmeside 
og ventelister gennem Waitly skaber gennemsigtighed og optimerer bestyrelsesarbejdet. Vi har hotelvæ-
relser, som bruges af andelshaverne, et fælleshus, som bruges af foreningens klubber og internet med 
1000 Mbit til 53 kr. pr. måned. Vi samarbejder med Københavns Kommune for at få etableret affaldsøer 
udenfor ejendommen, som minimerer støj, styrker affaldssorteringen og skaber bedre arbejdsbetingelser 
for renovationsarbejderne og vi har senest søgt pulje til grønne bylivsgader gennem kommunen. 
 
ABF’s landsformand, Hans Erik Lund: 
– A/B Lersøgaard er kåret til Årets Andelsboligforening 2022, fordi de tænker hele vejen rundt om bære-
dygtighed. Klimaløsninger, gennemsigtighed i driften, arbejdsmiljø og grønne projekter i samarbejde med 
Københavns Kommune er en beundringsværdig indsats, som alle andelsboligforeninger kan blive inspireret 
af - både etageejendomme og tæt/lavt byggeri. Samtidigt er jeg imponeret over at se andelshavere tage 
ansvar for både deres egen forening og drage omsorg for lokalområdet. Det kendetegner andelstanken. 

Fakta om ABF-prisen: 
ABF kårer hvert år ”Årets Andelsboligforening” for at synliggøre de mange sunde og veldrevne foreninger, 
og i 2022 er temaet ”Bæredygtighed”. Prisen blev uddelt første gang i 2016 og vinderne får 5.000 kr. og ét 
års gratis medlemskab af ABF. 
 
Tidligere vindere: 
2021: A/B Bangs Minde, København, 28 andele 
2020: A/B Util i København, 16 andele 
2019: A/B Marina Fjordparken, Aalborg, 48 andele 
2018: A/B Marsvej, Gjessø, 26 andele 
2017: A/B Elleparken, København, 122 andele 
2016: A/B Skoleparken, Holstebro, 8 andele 
 
Kontakt:  
ABF’s landsformand, Hans Erik Lund, telefon 33862830, mail abf@abf-rep.dk 
Formand i A/B Lersøgaard, Troels Glismann, telefon 35831512, mail kontor@abl-1926.dk 

København, den 30. november 2022 
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