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FÆLLES ANSVAR
Længe har individet været i højsædet. Fællesskaberne har
haft trange kår. Nu blæser mildere vinde og puster nyt liv
til mange former for fællesskaber. Selvom mange betragter
deleøkonomien som ny vin på gamle flasker, er den stadig
et udtryk for, at der er kommet et anderledes og mindre
besidderisk forhold til materielle ressourcer.
Det gælder i stigende grad også for vores forhold til vort
hjem. Flere og flere mennesker ønsker, at udforske andre
veje end det klassiske ejerskab til bolig. Begge dele er godt
for vores klode, thi jo mere vi kan være fælles om, des mindre
belaster vi de ressourcer, som nødvendigvis skal anvendes
for at etablere boliger, bygge biler eller andre redskaber.
Der er mange fordele ved at være fælles om ressourcerne.
I Brabrand har 150 personer i fællesskab købt et forfaldent
drivhus med tilhørende muld, genopbygget drivhuset og kan
nu dyrke deres fælles passion for økologiske grøntsager. Det
kunne de som enkeltpersoner ikke have haft råd til. Du kan
læse mere om Fællesgartneriet Brabrand på side 19.
Når man deler husholdning med flere eller mange er der
også fordele at hente. Lige fra ikke at skulle lave aftensmad
hver dag men måske kun engang om ugen, over at være
flere voksne om de mindste, til at være fælles om de mange
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maskiner, det at holde et hjem kræver. I dette nummer kan du
både møde folk fra storkollektivet Svanholm, levefælleskabet
Hertha og flere forskellige småkollektiver på både Fyn og
Sjælland samt endelig fra det helt nybyggede Permatopia
der kommer til at huse 100 familier.
Naturligvis, er der også udfordringer at tage hensyn til, når
der skal deles tag, køkken og måske mere. At blive enige om
økonomien er alfa og omega for et kollektiv. På side 14 giver
Marie Chimwemwe Degnbol gode råd om de økonomiske
aspekter, det er nødvendigt at få på plads, inden man køber
et gammelt gods eller drivhus sammen.
Uanset hvordan man vælger at etablere sit fælleskab, er der
ingen tvivl om, at det giver mening for de fælleskaber, du kan
møde i dette nummer af Pengevirke. Og at det giver rigtig
god mening for planetens ressourcer.
Der er mange måder at tage fælles ansvar på.

Camilla Hübschmann Jakobsen, Merkur Andelskasse
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VINDMØLLE,
PERMAKULTUR
OG ØKOHUSE

– EN DANSK LANDSBY I 2017
Sidste efterår blev der i Karise taget første spadestik til en
fremtidseksperimenterende landsby med permakultur og
fællesskab i centrum. Byggeriet er nu fremskredent og fra
første oktober flytter landsbyens første beboere ind i dét,
der bliver Permatopia.
Af Nanna Juul Jensen, Pengevirke

Projektet med Permatopia har fra første
idéskitse været ambitiøst på flere parametre. De godt 200 beboere, der øger
Karises befolkningstal med 10%, flytter
ind på 29 hektar af mark, eng, skov og
sø. På sigt vil de være selvforsynende
i mad, el og varme i videst muligt omfang. Husaffald bliver sorteret til punkt
og prikke. Og så vil Permatopias eget
forsyningsanlæg håndtere affald fra
toiletter, regn- og spildevand. Landbruget bliver økologisk og bygget op
om principper for permakultur. Der skal
være en vindmølle, el-delebilsordning
samt grise, gæs og høns.
Alt dét ligger klart. Men mens rammerne for Permatopia er ved at manifestere sig fysisk på byggepladsen i Karise, så er landsbyens sociale og praktiske fællesskab stadig under opbygning.
- Der er en stærk iværksætterånd
hos folk. Alle involverede vil rigtig gerne
skabe det her. Det er ikke bare et fællesskab, der har eksisteret i 10 år med
faste rutiner og vaner, som man kan

træde ind i. Her er vi er alle sammen
med til at skabe kulturen fra bunden.
Sådan siger Suzanne Darmer, der
er bestyrelsesforkvinde for Permatopia.
- Derfor har jeg heller ikke noget låst
billede af, hvordan Permatopia kommer
til at blive. Det er et fællesskab af 150
voksne mennesker, der måske har helt
forskellige måder at gøre tingene på.
Processen handler om at finde ud af,
hvordan vi mødes i det fælles og kan
få hverdagens beslutninger og arbejde
til at fungere.

- VI SKAL SOM BY KUNNE
OVERLEVE I LANG TID. DERFOR
SKAL VI BÅDE HAVE UNGE,
STÆRKE KRÆFTER OG ÆLDRE,
DER HAR INDSIGT. FOLK MED
OG UDEN BØRN. ARBEJDENDE
OG PENSIONISTER.

DE NYE LANDSBYBOERE
Det er et tidligere økologisk landbrug,
der lægger kvadratmeter til Permatopias fællesarealer, mens alle boliger er
nybyggede, miljøvenlige rækkehuse.
Husene er fordelt i 8 klynger af 10-12
huse. Det er en blanding af leje-, andels- samt ejerboliger, og der er i alt
90. Det der tidligere var husmandssted
for landbruget skal ombygges, ligesom
den gamle lo med dets jordklinede gulv
også renoveres. Herefter skal loen huse
fælleskøkken og spisesal samt æggepakkehus, vaskeri og legerum til børnene. Planerne har fra starten været
mange, men Permatopia skal også
lægge hus til mange forskellige behov.
Tilflytterne kommer nemlig både
fra by og land. De er fuldtidsansatte,
studerende og pensionerede. Den
ældste indbygger er fra 1932, mens
den yngste bliver født i 2017. Det er
Permatopias bestyrelse, der har uddelt
boligerne. Det har de gjort med ét øje
på opskrivningsanciennitet og et andet
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Fra venstre mod højre ses 1) Suzanne i et af de nybyggede huse, 2) forårsudsigten over byggepladsen,
3) børnene i fuld sving med pilepodning samt 4) Merkur Københavns afdelingsdirektør, Claus Skytt,
der overrækker et gavekort på økologiske frugttræer.

på fordelingsfaktorer som køn, beskæftigelse og civilstatus.
- Vi skal som by kunne overleve
i lang tid. Derfor skal vi både have
unge, stærke kræfter og ældre, der
har indsigt. Folk med og uden børn.
Arbejdende og pensionister. Sådan
at vi afspejler et normalt fungerende
samfund.
ARBEJDSHANDSKER OG
FÆLLESVISIONER
Alle tilflyttere er dog fælles om drømmen i Permatopia. Og ikke mindst alt
det arbejde, det kræver, før drømmen
lykkes.
- Permatopia er et projekt, der kun
lykkes gennem fællesskab. Der er brug
for alle, især i den praktiske del af fællesskabet, og det gør det enormt meningsfuldt. Det er ikke kun det sociale.
Det handler også om, at vi skal drive vores landbrug, vores fælleskøkken, forsyningsanlægget og alt det andet, vi har i
sigte for fremtiden.

Hver uge kommer de voksne beboere til
at lægge cirka to timer i arbejdsfællesskabet. På marker og i drivhus skal de
dyrke alverdens grøntsager. Mellem boliggrupperne og i plantager vil de dyrke
frugter og bær. Nødder samler de fra
skoven, og så skal der opdrættes fjerkræ, frilandsgrise og måske får. Nogle
beboere er glade amatører og andre er
mere erfarne. Derfor ansættes en økologisk landmand, der er ferm i principper
for permakultur og skal hjælpe beboerne til at alle planerne lykkes.

- PERMATOPIA ER ET PROJEKT,
DER KUN LYKKES GENNEM
FÆLLESSKAB. DER ER BRUG
FOR ALLE, ISÆR I DEN PRAKTISKE DEL AF FÆLLESSKABET,
OG DET GØR DET ENORMT MENINGSFULDT.

FOTOS: PERMATOPIA

- Visionen og viljen til at gøre det hele
til virkelighed føles utrolig stærk. Vi vil
leve på en måde, der er optimerende
for jorden, naturen og mennesker. Vi
vil ikke udnytte naturen. Vi vil give
mere, end vi tager. Og det er så meningsfuldt i den verden, vi lever i. For
det er netop det, jorden har brug for.
Det er det, verden har brug for.
EKSPERIMENT UNDER UDVIKLING
Men selvom visionen er klar, betegner
Suzanne stadig Permatopia som et
eksperiment. For Permatopia er som
projekt ambitiøst. Og da der ikke er
mange steder i verden, der kan alt
det, Permatopia vil, findes der ikke
en færdigskrevet håndbog til succes.
- Det hele er et kæmpe regnestykke,
der skal gå op. Vi er ved at regne ud,
hvad det kræver at drive de forskellige
dele af Permatopia. Men der er jo forskel
på at regne det ud på papiret og få det
til at fungere i praksis. Så det kommer til
at kræve lydhørhed og åbenhed fra alle
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FOTOS: PERMATOPIA

beboere, så vi ikke hver især låser os
fast på et helt bestemt slutprodukt.
For at blive klogere på hvad Permatopia skal være for et sted, har
beboerne de sidste par år deltaget
i udviklingsdage, generalforsamling
og løbende været aktive i forskellige
arbejdsgrupper. De har oprettet en
kulturgruppe, en forældregruppe, en
Spise-Arbejde-Leve-Sammen-gruppe,
en bi- og insektgruppe og 19 andre, der
alle er til for at beboerne kommer rundt
i samtlige afkroge af det, der bliver til
Karise Permatopia og deres nye hjem.
- Nogle af grupperne arbejder med
alle de strukturer, der skal være i det
sociale fællesskab. Gennem de grupper
forsøger vi at kortlægge alt fra antallet af
ugentlige fællesmiddage til hvordan 200
mennesker kan få et praktisk fællesskab
til at køre, så vi er handlingsdygtige.
- Vi har en meget eksperimenterende platform. Både for økologi og
landbrugsformer men altså også med
hensyn til beslutningsprocesser. Lige

nu har vi en bestyrelse til at tage beslutninger om økonomi, jura og hele
etableringen af byggeriet, men når
bygningerne står færdige, skal vi sammen bestemme, hvordan beslutningsprocesser skal køre fremover. Der er
megen snak om sociokrati, men det er
ikke noget, vi har lagt os fast på endnu.
OMVERDENEN ER VELKOMMEN
- Vi har aldrig ønsket at lukke os om os
selv og tænke, at verden bare kan gå

VI HAR EN MEGET EKSPERIMENTERENDE PLATFORM.
BÅDE FOR ØKOLOGI OG
LANDBRUGSFORMER MEN
ALTSÅ OGSÅ MED HENSYN TIL
BESLUTNINGSPROCESSER.

væk. Det er vigtigt for os at bygge bro
ud til lokalsamfundet, så vi ikke bare bliver de der underlige mennesker, der bor
i permakulturlandsbyen for dem selv.
- Vores projekt og eksperiment
med Permatopia skal hænge sammen
med, hvad der ellers foregår. Ikke bare
i Danmark men også globalt.
De tanker danner bevæggrund for
de planer, der ligger lidt længere ude
i fremtiden. Planer som at åbne en
gårdbutik, café samt holde workshops
og vidensdele, så udefrakommende
bliver lukket ind i landsbyen og kan
samle inspiration.
- Vi vil gerne åbne op og inspirere.
Det vil give projektet meget mere
mening. For hvis vi bare er en lille plet
i Danmark, som lever ”rigtigt” vil det
ikke betyde nær så meget, som hvis
det breder sig ud og bliver en større
del af verden.

♥♥Permatopia er kunder hos Merkur

TALSIDE
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BOFÆLLESSKABER

10%

27%

– så meget stiger befolkningstallet
i Karise som følge af opførelsen
af bofællesskabet Permatopia.

– af singleforældre overvejede
at flytte i bofællesskab, viste en
undersøgelse for Politiken i 2010.

Kilde: Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet

Kilde: Politiken

BOFÆLLESSKABER

BOFÆLLESSKABER

153.000.000
2/3 af indbyggerne i København vil bo
alene i 2040, hvor singler vil være den
dominerende husstand i Danmark.

– I Merkur gik lidt over
153 mio. kr. i 2016 til finansiering
af boligfællesskaber.
Kilde: Årsrapport 2016, Merkur Andelskasse

BOFÆLLESSKABER

Kilde: Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet

BOFÆLLESSKABER

74%
af alle danske 0-17-årige børn
bor i en-familieboliger.
Kilde: Danmarks Statistik 2017

197.000 personer boede i 2014 i en
husstand med mere end én familie.
Det er det højeste niveau siden 1986, hvor Danmarks
Statistik begyndte at opgøre denne statistik.

Kilde: Danmarks Statistik
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Bofællesskaber
i flere former
Tanken om at leve tættere sammen kan tage mange former. I 70’er-kollektivet Svanholm
trives fællesøkonomien, fællesmøderne og fælleskøkkenet. Tre familiers bofællesskab
på Fyn er et forsøg på at skabe mere tid og nærvær. Og vest for Aarhus viser de, hvordan
gensidig integration bliver til smuk sameksistens.
Af Ida Bjørg Meldgaard, Pengevirke

Moderne bofællesskab

FOTOS: PETER FREDSKILD

Hvad: Bofællesskab
Hvem: Tre familier med i alt seks
voksne og tre børn
Hvor: Varbjerg Strand på Fyn
Hvornår: Har eksisteret siden 2016

sammen til en pris, der matchede bare
én lejlighed i hovedstaden. Inden da
måtte alle overvejelser på bordet.
Om værdier og regler og hvad nu,
hvis nogen en dag vil flytte igen?

byen, kan man stadig være træt om
aftenen, når der burde luges ukrudt,
og man kan stadig have svært ved at
finde balancen mellem arbejde og
fritid, erkender beboerne.

I en mellemting mellem et kollektiv og tre
rækkehuse på landet trives fællesskabet
med fælles have, fællesspisning, fælles
arbejdsopgaver og – fælles banklån. Beslutningen voksede ud af en frustration
over skyhøje boligpriser i byen, et ønske
om frihed i økonomien til at rejse og
være mere sammen og en forestilling
om at have gode mennesker omkring
sig, at nyde fritiden og naturen med.
Rammen for de tre familier blev 365
m2 fordelt på tre separate boliger, kælder med fælles vaskerum, gæsteværelser m.m. og en grund på 3,7 hektar. Alt

UDFORDRINGERNE
Det med de fælles værdier og daglige
rammer faldt ret hurtigt på plads. Det
svære var alt det praktiske, som for eksempel at få lov at låne pengene. Det
endte med et fælles lån, hvor de tre familier hæfter solidarisk for hinanden.
Målet er på længere sigt at få adskilt de
tre boliger økonomisk fra hinanden og
få stiftet en almindelig ejerforening med
en række fællesarealer og -udgifter.
Og så er der hverdagens logistik.
Selv om man er flere om opgaverne, og
rammerne er naturskønne og langt fra

FORDELENE
Planerne om ugentlig fællesspisning er
en måde at lette presset på. Der holdes
møde en gang om måneden – hvor køb
med penge fra fælleskassen tages op,
hvis det er dyrere end 500 kroner. Opgaverne udendørs er delt op, så nogle
slår græs, andre passer høns eller vasker tøj – på kryds og tværs af parrene.
Der er højt til loftet, og man kan godt
have gæster, uden at alle er inviteret,
man må gerne opdrage på hinandens
børn – og det er også i orden at rende
nøgen rundt i haven. Hvis man har lyst.
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Storkollektivet

FOTOS: SVANHOLM

Hvad: Svanholm storkollektiv
Hvem: 125 beboere i alle aldre, familier
med børn og singler
Hvor: Hornsherred Nordsjælland
Hvornår: Har eksisteret siden 1978
Hjemmeside: www.svanholm.dk

også ændret sig. I begyndelsen tog
alle del i alt. I dag viser erfaringen, at
specialisering er nødvendig, hvad enten
det er i forhold til bygningsgruppen, der
vedligeholder bygningerne, eller i landbruget, der drives på 200 hektar jord.

Svanholm storkollektiv er rundet af
70’erne. Det begyndte med 100
mennesker, der gik sammen om at
købe et Gods til 33 millioner kroner.
- En stor økonomisk satsning, som
blev båret igennem af stor idealisme,
siger Christina Adler Jensen, som er
journalist og fungerer som pressekontakt på Svanholm, og fortsætter:
- Vi havde tanker om økologi, før
der var noget, der hed økologi.
De havde også tanker om ligestilling mellem køn og ligestilling
i arbejdsfordelingen og ikke mindst
økonomien, som var 100% fælles. I dag
får hver kollektivist udbetalt 20% af sin
bruttoløn som lommepenge, hvilket
giver et større personligt råderum,
samtidig med at kollektivet tilgodeses.
- Der er fortsat en stor omfordeling
af lighed, da hverken bolig eller kollektivt forbrug afhænger af din status,
pointerer Christina Adler Jensen.
Udover en tilpasning af den økonomiske model, har tankerne om arbejdet

UDFORDRINGERNE
Der er både egne boliger og mindre
bo-grupper. Mange både bor og arbejder på Svanholm og bidrager på
den måde én til én til kollektivet. Men
størstedelen af beboerne arbejder
i det omkringliggende samfund.
- Her kan det nogle gange være
svært at se, hvor man kan bidrage til
kollektivet, siger Christina Adler Jensen
og påpeger, at med 80 voksne og 45
børn fordelt på 400 hektar og med en
omsætning på ca. 25 millioner kroner
er storkollektivet nogle gange svært at
gennemskue.
- Svanholm er en stor skude. Sådan
en flytter man ikke let, der skal navigeres godt, før der sættes sejl.
FORDELENE
Til gengæld er der stordriftsfordele ved
at være mange. En plus en giver tre,
lyder mottoet, og det kan mærkes, når
alle mødes en weekend og bygger en
fed legeplads til og med børnene. Eller

når der købes ind, laves mad og vaskes
op i køkkenet, hvor der spares en
masse tid. Også socialt er der fordele:
- Vi er mange, og vi er forskellige
i alder, job- og familiesituation. Det er en
styrke at blive udfordret på sit verdensbillede, og det kræver, at man snakker
med nogen, der ikke mener det samme
som en selv.
Samtidig mener Christina Adler
Jensen ikke, at et storkollektiv er lige
så sårbart over for konflikter, som et
mindre sted.
- I et stort kollektiv er der altid
nogle, du bliver tættere venner med
end andre, og det er helt fint.
Sidst, men ikke mindst, kan man
nå længere, når man puljer pengene.
Derfor kunne Svanholm i sin tid satse
på at dyrke økologisk, derfor kunne
stedet rejse to vindmøller, og derfor
kan der nu satses på bæredygtig befordring, med el-biler, nye mikrobiler
og dele-elcykler.
- Vi er flere om at bære risici og
kan derfor tage større chancer, så nu
har vi sat vores grønne omstilling op
i et højere gear, siger Christina Adler
Jensen.

♥♥Svanholm Storkollektiv er kunde
hos Merkur.
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Omvendt integration
Hvad: Hertha Levefællesskab.
Hvem: 146 beboere heraf 26 voksne
udviklingshæmmede
Hvor: Herskind vest for Aarhus
Hvornår: Har eksisteret siden 1996
Hjemmeside: www.hertha.dk
I Hertha levefællesskab har man vendt
inklusions-tanken på hovedet. Her er
den faste beboerkerne de voksne
udviklingshæmmede. De resterende
beboere er såkaldte almindelige mennesker, der har valgt at leve i tæt naboskab med nogle mennesker, som har
behov for mere omsorg og hjælp.
Det startede på bar mark med et bofællesskab for 11 udviklingshæmmede
og én familie, som byggede deres private hus ved siden af bofællesskabet.
Siden er der langsomt kommet flere
boliger og værksteder til, fortæller Ole
Uggerby, administrativ leder og selv
bor på tiende år i på Hertha.
- Ideen var, at man gerne ville tilbyde
de voksne udviklingshæmmede et så
normalt liv som muligt og derfra kom
tanken om at invitere det omkringliggende liv til at integrere sig og flytte til,
så det opstod rundt om institutionen.
Stedet er bygget op omkring en
grundejerforening, en almennyttig er-

FOTOS: HERTHA

hvervsdrivende fond og en selvejende
institution. Sidstnævnte står for det
daglige pædagogiske arbejde med de
udviklingshæmmede både i egen bolig
samt i de beskyttede værksteder, og
en del af medarbejderne bor selv
i levefællesskabet.
UDFORDRINGERNE
I opstartsfasen og de første år krævede
det hårdt arbejde og nogle ihærdige
ildsjæle. Og så fylder det frivillige
arbejde meget i Hertha.
- Vi kan ikke klare os uden hjælp
og ønsker ikke at blive selvforsynende.
Vi bidrager med vores, og hvis andre
bidrager lidt, kan det hele hænge
sammen. Vi lever efter tanken om, at
vi er afhængige af hinanden i verden,
siger Ole Uggerby og tilføjer:
- Herthas udfordring i dag er at fastholde det fælles billede og fælles medansvar og så den løbende nødvendige
justering af de formelle, organisatoriske
rammer.
FORDELENE
Til gengæld skabes der værdi, ikke kun
økonomisk, men også socialt, kulturelt
og miljømæssigt. De udviklingshæmmede er med til at drive det lille

samfund, og de beskyttede værksteder
tæller bl.a. et biodynamisk landbrug
med malkekøer, et mejeri, et bageri,
et gartneri, et væveri og et køkken,
hvor der dagligt laves mad til 30-40 personer. I alt er der skabt ca. 35 ordinære
arbejdspladser og 32 beskyttede
arbejdspladser siden starten i 1996.
- De almindelige beboere er ikke
forpligtet til at deltage, men når man
flytter hertil er det jo, fordi man tror på,
at det kan give én noget meningsfyldt,
og derfor hjælper de almindelige beboere ofte, fx når dramaværkstedet
skal have syet kostumer, eller de køber
grøntsager fra gartneriet eller brød fra
bageriet. Dér foregår integrationen
også, siger Ole Uggerby.
Derudover er der fællesspisninger,
årsfester, koncerter, foredrag, caféer
og meget andet. Hertha skaber på den
måde værdi for alle beboerne og for det
omgivende samfund via de kvalitetsprodukter, de producerer. Der sælges
for en million om året fra de beskyttede
værksteder, og derfor har Hertha også
fået status af en socialøkonomisk virksomhed.

♥♥Hertha Levefællesskab er kunde
hos Merkur.
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KORT NYT

FAMILIEINITIATIV NOMINERET TIL
BÆREDYGTIGHEDSPRIS

FOTOS: LASSE HYLDAGER

SMÅT ER GODT
Det kan være svært som nyuddannet landmand
at få råd til at starte sit eget landbrug. 26-årige
Thomas Bertram er derfor gået en anden vej og
har købt et mindre landbrug for at kunne komme
i gang med det samme. Og det er ikke nødvendigvis en dårlig idé.
- Det, man skal fokusere på ved etablering af
landbrug er det mulige overskud, ikke størrelsen, siger fagligt ansvarlig for landbrug i Merkur
Kirsten Arup og fortsætter:
- Hvis man køber en relativt lille ejendom,
men for en overskuelig arbejdsindsats kan få
en hæderlig omsætning, kan det let give mere
overskud, end hvis man skal forrente en stor
ejendom og ansætte hjælpere for at sælge
den samme vare – også selv om der er mere
af den.
Thomas Bertram satser desuden på et nicheområde, hvor der er efterspørgsel lige nu
ved at starte en produktion med smågrise, og

en omlægning til økologi, og både køb og omlægning er medfinansieret af Vækstfonden.
Merkur er optimistiske i forhold til den unge
landmand.
- Vi synes, han har et rigtig godt projekt på
det økonomiske plan, og så er han visionær, siger Kirsten Arup med henvisning til projektet
med at udvikle en ny hytte til dyrene sammen
med en lokal staldfabrikant.
Det projekt kan potentielt løse to centrale
problemer hos økologiske sohold, for stor grisedødelighed og for dårlige arbejdsforhold. Landmanden selv er også fortrøstningsfuld.
- Jeg tror på fremtiden. Det handler om, at
være med på det, der sker lige nu og være ligeså dygtig, som dem vi skal ud og konkurrere
imod – hvis ikke dygtigere, siger Thomas Bertram til TV2 Nord.

♥♥Thomas Bertram er kunde hos Merkur

Organisationen Home-Start støtter sårbare børnefamilier ud fra tanken om, at familiens generelle trivsel er en forudsætning for et bæredygtigt familieliv. Lokalafdelingen i Odense driver
desuden en genbrugsbutik, og med dobbelt op
på bæredygtighed blev initiativet nomineret til
Odense Bæredygtighedspris i 2016.
Home-Start er en international organisation
med over 20 lande fra hele verden, og Home-Start Familiekontakt Danmark startede i
2002 og tilbyder praktisk hjælp og støtte i hjemmet. Det kan være hjælp til vasketøj, madlavning eller en tur på legepladsen, som de frivillige byder ind med. Støtten er rettet mod både
forældre og børn, og det kan også være en
snak, hjælp til at læse eller udfylde papirer, som
der er brug for. Læs mere på Home-start.dk

♥♥Home-Start er kunde i Merkur

ILLUSTRATIONER: HOME-START.DK

AURION BAG NYT VIDENSCENTER

FOTOS: KORNETS HUS

Jørn Ussing Larsen, produktionsdirektør i Aurion
mølleri og bageri, er idémanden bag Kornets
Hus, et nyt nationalt videns- og inspirationscenter om korn, ernæring og madkultur. I Aurion
har man siden 1974 forarbejdet biodynamiske
og økologiske råvarer og i mange år afholdt
bagekurser. Ideen til et center opstod i 2003,
og Foreningen Kornets Hus blev stiftet i 2009.
Siden da er der rejst over 20 mio. kroner til
centret, som skal opføres ved Hjørring og efter
planen stå klar til åbning i begyndelsen af 2019.
Udover kursuslokaler vil stedet rumme formidlingsaktiviteter, skoletjeneste, bager, køkken og

café med butik. Den norske prisvindende arkitekt Reiulf Ramstad skal slå stregerne til Kornets
Hus, som bliver et af tegnestuens første byggerier i Danmark.
Med fokus på såvel arkitekturen som indholdet forventes stedet at blive en ny attraktion i
Nordjylland og henvender sig til både turister,
foreninger og andre besøgende. Desuden vil
centret udbyde kurser til uddannelsesinstitutioner, kokke, bagere og kantineledere med fokus
på korn som en råvare i sund ernæring.

♥♥Aurion er kunde i Merkur
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TEMA: FÆLLESSKABER

“… Og så starter vi et kollektiv!”
Sådan er der garanteret blevet sagt rundt om mange borde en fredag aften mellem
venner. Men kollektivet er hverken en urealistisk drøm eller en rosenrød hverdag ifølge
Marie Degnbol. Med sin bog om kollektivers økonomi vil hun introducere de overvejelser,
dilemmaer og værdispørgsmål til nye som garvede kollektivister.
Af Nanna Juul Jensen, Pengevirke

Marie Chimwemwe Degnbol har været
kollektivist i mange år og er uddannet
i sociologi og etnografi. Siden 2010 har
hun boet med sin kæreste og tvillinger
i et 3-familierskollektiv i Ballerup lidt
uden for København. Det har hun skrevet en bog om. Maries bog udkommer
til efteråret, og i den deler hun ud af
viden og erfaringer. Både det, der er
selverhvervet, og de historier hun har
fået fortalt på sine besøg rundt i en lang
række af landets kollektiver. For livet
i et kollektiv er komplekst. Der er
mange beslutninger at træffe med
gode argumenter både for og imod.
Og de diskussioner bør tages, inden
flyttekasserne er pakket ud.
- For mange starter kollektivet med
et sted. Man har snakket og bygget luftkasteller i lang, lang tid. Men pludselig
finder man en gård, en lejlighed eller et
hus, der materialiserer alle drømmene.
Og der bliver mange utroligt ivrige og
springer nogle led over i processen.
Man har måske mødtes op til flere
gange og talt løst om kollektivet men
uden videre tanke. Og så ender der
med at være en masse ting, man ikke
får diskuteret.
Spørger man Marie, er mange af
de værdier, som kollektiver i alle afarter
bliver bygget op omkring, filtret ind
i økonomi. Og det er vigtigt at anerkende og snakke om i fællesskabet,
hvis kollektivet skal være mere end
bare en kort fadæse.
MYTEN OM DET ROSENRØDE
KOLLEKTIV
- Jeg har tit mødt en holdning, der lyder
at ”hvis vi alle bare er ordentlige og tolerante, så går det nok”. Og det er da også
en rigtig god intention at gå til hele kollektivtanken med. Men derfor kan man
sagtens få masser konflikter alligevel.

- Kollektivet er på mange måder som
et parforhold. Og alle der har prøvet at
bo sammen med en kæreste ved, at det
ikke kun er nemt. Man har nogle konflikter og tilbagevendende problematikker
ved at bo sammen. Nogle er værdimæssige og hænger sammen med økonomi,
mens andre er helt lavpraktiske ting
som, hvem der tømmer opvaskemaskinen. De ting er vigtige at se i øjnene og
tale om. For gør man det, er der større
chance for, at kollektivet vil lykkes. Og
når det gør det, er det jo fantastisk!
- Mange der flytter i kollektiv, gør
det ud fra en værdi i fællesskabet. Fuldstændig uafhængigt af hvad de ellers
er for nogle mennesker, så synes de
at fællesskabet er positivt - at livet
i fællesskab må være det gode liv. Men
i praksis er det sværere end som så.
EN KOLLEKTIVIST ER IKKE EN
ENSARTET STØRRELSE
Men selvom kollektivlivet ikke altid
er en dans på roser, søger mange forskellige typer mennesker stadig hen
mod det mere forpligtende fællesskab.
Og som Marie beskriver det, er kollektivboformen et virvar af tendenser.
- Det er tydeligt, vi har lyst til forskellige indretninger forskellige steder
i vores liv, og der er mange måder at
bo i kollektiv eller bofællesskab på.
- Men generelt set er der en stor
interesse for at bo i et større fællesskab.
Det ser jeg som en del af tendensen til
at søge andre måder at leve på. Måder
hvor der er plads til andre kvaliteter,
end det et liv med kernefamilier i hver
vores bolig med hvert vores fuldtidsjob
tilbyder.
- Mange føler sig klemt i hamsterhjulet. Man oplever at have for lidt tid
og overskud til de nære relationer,
socialt samvær og til at fordybe sig i

meningsfyldt samvær og aktiviteter,
som ikke er relateret til arbejdslivet
og det at tjene penge. Kollektiver og
bofællesskaber bliver en modreaktion,
hvor mange forestiller sig at kunne
realisere de drømme og værdier, fordi
det praktiske, sociale og økonomiske
fællesskab åbner op for nogle andre
livsmuligheder.
VEJEN TIL ET GIVENDE HJEM
Men selvom mange kollektivister har
drømmen og fællesskabsværdier til
fælles, kan man ikke tegne et billede
af den gennemsnitlige kollektivist,
eller hvordan hun lever sin hverdag.
Lige som der heller ikke er nogen
absolut formel for, hvordan et kollektiv
skal indrettes og organiseres. Derfor
bør man tage en kritisk snak med sin
indre kollektivist og finde frem til de
rammer, man trives bedst i som person.
- Det er vigtigt at finde en form, som
man reelt kan magte, så livet i kollektivet ender med at gå i plus. For det må
ikke være drænende at bo med andre.
Det er krævende, og der skal postes
masser energi i det. Men når alt gøres
op, skulle det jo gerne være givende.
- Helt personligt, er der sket så
mange vilde ting i vores liv, mens vi har
boet her. Og gennem op- og nedture har
kollektivet haft en enorm positiv værdi.

♥♥Marie Chimwemwe Degnbol
er kunde hos Merkur
På de næste par sider får du en kort
introduktion til nogle af de væsentlige overvejelser og modeller, løsninger samt tips til
økonomi for kollektiver. Vil du vide endnu
mere, kan du reservere Maries bog, som
udkommer til efteråret på www.bosammen.nu.
Her kan du også finde anden information om
kollektiver og mindre bofællesskaber.

13

14

PENGEVIRKE - 2/2017

KOLLEKTIVERS
ØKONOMI
– meget mere end
rentesatser og kreditvurdering
Af Marie Chimwemwe Degnbol, www.bosammen.nu

Når man beslutter sig for at dele bolig
og hverdag med andre mennesker, er
man også fælles om nogle af de ting,
der betyder allermest. Og jo mere man
er fælles om, des mere er der at blive
enige om.
Måske forekommer økonomien
umiddelbart sekundær over for
mange andre spørgsmål, der relaterer
sig til hverdagen og fællesskabet. Men
tværtimod. Organisering af økonomien
handler netop om hvilke værdier,
fællesskabet skal bygge på.
Derfor gælder det om tage fat på
den økonomiske indretning hurtigst
muligt. Det er ikke nok med det, der
skal overbevise et pengeinstitut om
projektets bæredygtighed. Kollektivøkonomi handler nemlig om meget
mere end rentesatser og kreditvurdering.
Overordnet set kan man dele
kollektivets eller bofællesskabets
økonomi ind i:
• Husholdning/mad
• Drift: Alle de faste udgifter til selve
boligen, som fordeles via huslejen
• Makroøkononomi: Indskud/andele,
lån og de langsigtede økonomiske
strategier for fx vedligehold

Til disse tre områder knytter der sig
specifikke spørgsmål. Men der er også
nogle grundlæggende diskussioner, der
går på tværs. Her vil jeg præsentere et
par stykker:
ØKONOMISK SOLIDARITET
ELLER UAFHÆNGIGHED
MELLEM BEBOERNE?
Nogle kollektiver praktiserer en vis grad
af solidaritet i den økonomiske indretning. I storkollektivet Svanholm har solidariteten karakter af en generel omfordeling af indkomst og rådighedsbeløb. I
andre kollektiver fordeler man fx udgifterne til husholdning eller huslejen efter
solidariske principper i den forstand, at
der differentieres efter indkomst.
En sådan indretning kan gøre kollektivet økonomisk tilgængeligt for flere;
enlige forsørgere, studerende, personer
på overførselsindkomster, hvis der altså
er beboere, som kan betale mere. Og
hvis alle i kollektivet tilslutter sig værdien om økonomisk solidaritet, kan det
skabe en følelse af retfærdighed i kollektivet.
Men det kan også give anledning til
irritation eller ligefrem konflikter, fordi
man er gensidigt afhængige af hinandens økonomi og økonomiske beslut-

ninger. Fordeles udgifterne afhængigt
af indkomst vil den enes valg om fx at
gå ned i tid på jobbet medføre en forhøjelse af de andres husleje. Af samme
grund lægger nogle kollektiver vægt
på et modsat princip i den økonomiske
indretning. Nemlig størst mulig økonomisk uafhængighed.
Indretning af økonomien vil til enhver
tid, uanset vores bevidsthed om det,
afspejle en position på værdispektret
mellem solidaritet og uafhængighed.
Og jo mere kollektivet tager aktivt stilling i fællesskabet, des mindre risiko
er der for, at der opstår uretfærdighedsfølelse og konflikter.
LET AT KOMME IND I KOLLEKTIVET
– ELLER VIDERE?
Når man etablerer et kollektiv i en ejerbolig og skal tage stilling til både den
indledende og løbende prissætning af
andelene, er der flere muligheder –
med tilhørende implikationer.
Skal andelene være billigst mulige,
og de fælles lån dermed størst mulige?
Og skal andelene ikke stige mærkbart
over tid, sådan at det fortsat er muligt
for mennesker uden mange penge på
lommen eller mulighed for at optage et
større lån at flytte ind?
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Sådan er især mange kollektiver for
unge og studerende skruet sammen.
Indretningen går ofte hånd i hånd med
en afstandstagen fra mekanismerne
på det øvrige private boligmarked, hvor
markedsmekanismerne i høj grad styrer,
hvem der har adgang til hvilke boliger,
og hvor man kan tjene penge alene
ved at eje en bolig.
Man kan også vælge at lade indskuddene udgøre en større del af
finansieringen. Så har andelshaverne
magt over en større del af deres boligøkonomi og kan fx nedbringe deres
månedlige boligudgifter ved at skyde
en opsparing ind i huset via indskuddet.
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Skal andelspriserne ved udskiftning
reguleres i forhold til øget eller mindsket friværdi i boligen? Så vil man efter
at have boet i kollektivet i længere tid få
et indskud med sig videre, som i højere
grad matcher de muligheder, man ville
have haft på boligmarkedet, hvis man
i samme periode havde boet i en almindelig ejerbolig.
Der er rigeligt at tage stilling til. Søg
derfor altid hjælp hos både bankrådgiver og en kyndig advokat. Men uanset rådgivernes input er der ikke nogen
’nødvendig’ model. Der er mange muligheder. Og det er jeres – kollektivets –
værdier, som bør være afgørende.
FOTO: KENNET ISLANDI HAVGAARD

Fordelingsnøgle
Andelspriser
Der er fire forskellige principper, som kan gøre
sig gældende i den løbende prissætning af
andelene i et kollektiv i en ejerbolig:
A) Andelsprisen er fast og ændres ikke over tid
B) Andelsprisen reguleres jf. nettoprisindekset,
dvs. følger inflationen
C) Andelsprisen reguleres ift. hvor meget, der
er afbetalt på lån (fratrukket evt. nye lån)
D) A
 ndelsprisen afspejler friværdien (vha.
valuarvurdering af markedsværdien)

Når driftsudgifterne i kollektivet skal
fordeles på andelene, så gennemgå de
enkelte poster én for én og diskutér hvilket
fordelingsprincip, der skal gøre sig gældende
for hver enkelt post. Fx:
• A
 ntal personer (børn + voksne) i andelen
• Antal voksne i andelen
• Andelens relative størrelse
(procentdel af det samlede)
• Individuelle kvadratmeter
• Andelens indkomst

FOTO: KELLY SIKKEMA / UNSPLASH.COM
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ETIK FÅR
AMNESTY TIL
AT SKIFTE
TIL MERKUR
I maj måned kunne Merkur officielt byde Amnesty Danmark velkommen som en af vores
kunder. I den forbindelse tog Pengevirke en snak med generalsekretær, Trine Christensen,
om bevæggrundene for bankskiftet og hvilke kampe organisationen kæmper for i år 2017.
Af Nanna Juul Jensen, Pengevirke

Hvorfor er I skiftet til Merkur?
- Merkur skiller sig ud som den klart
mest etiske bank i Danmark. Vi har lavet
en grundig screening af det danske
bankmarked, og det vi lægger meget
vægt på er selvfølgelig de etiske politikker og gode principper. Men det er i lige
så høj grad det at vide, at Merkur også
er villig til at bruge sin egen vægt til at
skabe ændringer, hvis der er en uoverensstemmelse mellem principper og
eksempelvis en underleverandør. Og
det har været vores klare oplevelse
fra de tidligere samarbejder Amnesty
har indgået med Merkur.

- Dét har været afgørende for os.
For der er intet i den her verden, der er
perfekt. Men det er vigtigt, man har en
tilgang, der hedder, at vi er villige til at
ændre det, der er problemer i. Merkur
kan både talk the talk og walk the walk.
- Helt grundlæggende tror vi i Amnesty på, at der er et kæmpe ønske blandt
mange kunder både organisationer,
virksomheder og statslige organisationer om at kunne finde en bank, der faktisk lever op til de etiske, menneskeretslige principper. Og derfor giver det
mening for os at være med til at skabe
en bevægelse hen mod de banker og

derigennem understøtte den ændring,
vi gerne ser med vores egne penge.
- Med vores skifte håber vi da, at der
er andre, som følger os. Og ikke mindst
håber vi, at de øvrige banker lægger
mærke til det skridt, vi har valgt at tage
og begynder at tage deres etiske profil
alvorligt. For en sådan forbedring er der
jo bestemt plads til i banksektoren.
Hvilke fokusområder bruger Amnesty
særligt mange kræfter på lige nu?
- Lige nu er vi godt halvvejs i den
fireårige strategiperiode, der startede
i begyndelsen af 2016. Dengang var
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- Helt grundlæggende tror
vi i Amnesty på, at der er et
kæmpe ønske blandt mange
kunder, både organisationer,
virksomheder og statslige
organisationer om at kunne
finde en bank, der faktisk
lever op til de etiske, menneskeretslige principper.
Trine Christensen
Generalsekretær i Amnesty International

FOTO: AMNESTY INTERNATIONAL

analysen, at vi står i en situation, hvor
menneskerettighederne er under et
større pres, end vi har set i flere årtier.
Og man må jo sige, at den udvikling har
fortsat meget kraftigere, end vi forudså.
- På det tidspunkt anede vi jo ikke, at
man ville få en præsident i USA, der så
åbenlyst og gentagende kommer med
både udtalelser men også i stigende
grad politik og dekreter, der er decideret menneskerettighedskrænkende.
- Og det er bare i USA. I Filippinerne
har den nyvalgte præsident Duterte,
i sine egne ord, igangsat en krig mod
”narko”. Det betyder, at omkring 9.000
mennesker er blevet skudt ned. De fleste af dem på åben gade uden rettergang. Mange af dem er blevet skudt af
politiet og andre af lejemordere eller
selvtægtsfolk, fordi præsidenten siger,
at alle der har brugt eller sælger narko
fortjener at dø. Det er en ekstrem voldsom retorik, som er meget dæmonise-

rende og et helt klart fravalg af menneskerettigheder.
- Det er noget af det samme, vi ser
i Tyrkiet, hvor Erdogan har konsolideret
sin magt og slået hårdt ned på journalister. Over 120 af dem er blevet fængslet
siden det fejlslagne militærkup. Hos
Amnesty er vores holdning, at det
selvfølgelig er vigtigt, at man som
myndighed tager det alvorligt, når der
har været et militærkup, som har kostet
hundredvis af mennesker livet. Men at
fængsle 120 journalister, og alle der
overhovedet er det mindste kritisk over
for regimet, er jo ikke det samme. Det
er en uretfærdighed, der bliver lagret
ovenpå en anden uretfærdighed.
Så med andre ord har I som
menneskerettighedsorganisation
masser at kæmpe for?
- Det må man sige. I det store billede
handler det om en klar bekymring for

presset mod menneskerettighederne.
Det pres vi ser over hele verden, som
manifesterer sig i, hvordan de politiske
ledere taler forskellen mellem os op. De
taler diskriminationen op, taler ”den anden” op og taler frygten op i stedet for
at tale om det, der binder os sammen.
- For det er netop det, der binder os
sammen – de systematiker og mekanismer – der hvor vi kan løse mange af de
store udfordringer, verden står med på
bedste vis. Men det er de mekanismer
og institutioner, der er under angreb, og
det gør det dobbelt så skræmmende.
- Derfor er det vigtigt, at Amnesty
som organisation er med til at skabe
et modpres til alt det. For verden har
netop brug for, at civilsamfundet skaber
nogle modsvar og arbejder hen imod
den verden, vi ønsker. Og heldigvis
pibler det frem alle steder fra.
- Netop det, at så mange almindelige
mennesker er begyndt at sige fra, er no-
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get af det mest inspirerende. Og her
er noget af det vigtigste, vi i Amnesty
kan gøre at bakke op om de modige
mennesker og forkæmpere rundt omkring i verden, der insisterer på at sige
magten imod til trods for den høje pris
mange må betale.
Håbet skal altså findes
i civilsamfundet?
- Bestemt. Modstanden har mange
forskellige ansigter, men fælles for den
er, at folk finder veje til at udtrykke solidaritet og næstekærlighed, fordi de vil

være med til at gøre en forskel. Man vil
godt give sin tid, penge eller noget helt
tredje for at skabe en verden, vi gerne
vil give videre til vores børn. Og dét
giver mig håb.
- På den måde slår vi en streg under,
at vi kan og vil hjælpe hinanden i en
erkendelse af, at hvis vi ikke gør det,
så ender vi steder, vi bestemt ikke vil
hen. Og det gælder også den indsats
Merkur og deres kunder gør hver dag
gennem investeringer, og den måde
I driver bankforretning på.

- Det handler om, at alle aktører må
gøre deres stemme gældende uanset
om man er privatperson, et pengeinstitut, medicinalfirma eller sportsorganisation. For alle aktører kan på hver deres
måde hjælpe til at fremme menneskerettighederne, vores fælles værdier og
den sammenhørighed vi deler med hinanden. Og kort sagt tage ansvar for at
gøre verden til et bedre sted for alle.

♥♥Amnesty Danmark er kunder
hos Merkur

FREETURKEYMEDIA
#FreeTurkeyMedia er en kampagne på de sociale medier, hvor chefredaktører, politikere
og journalister verden over udtrykker solidaritet med de fængslede journalister og gennem
billederne vil presse de tyrkiske myndigheder til at frigive journalisterne.

FOTOS:AMNESTY
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FOTOS: FÆLLESGARTNERIET BRABRAND

FORENINGSLIV OG
NYOPGRAVEDE KARTOFLER
Otte kilometer fra Aarhus’ centrum danner et nedlagt gartneri ramme om Fællesgartneriet
Brabrand. Her har halvandet hundrede mennesker hænderne i muld i løbet af en sæson og
dyrker økologisk grønt i drivhus og på friland.
Af Nanna Juul Jensen, Pengevirke

Marie Pilgaard er initiativtager og formand for den forening, der har drevet
fællesgartneriet siden 2014. De startede
25 personer, men har siden mangedoblet deres medlemstal og udvidet deres
dyrkningsarealer af flere omgange.
Hver sæson køber gartneriets medlemmer sig til jordlodder. De indretter dem,
som de har lyst, og dyrker hvad de vil.
Sammen hjælpes de om hverdagens
gøremål i gartneriet og mødes til workshops, fællesspisninger og fester.
NYT LIV I DE FORLADTE VÆKSTHUSE
Idéen til at starte et fællesgartneri
opstod fra de tomme væksthuse, der
falmer landet over. Mange steder er
produktionen af grønt flyttet væk og
har efterladt væksthusene til forfald.
De bliver ikke længere vedligeholdt og
ødelægges derfor hurtigt af vind og vejr.
Men med foreningen, Fællesgartneriet
Brabrand, ville Marie genindføre det
grønne i gartneriet.
Ved at dele lejen for gartneriets
arealer ud over foreningens medlem-

mer har fællesskabet skabt økonomisk
basis for at leje hele tre drivhuse på
sammenlagt 3.000 m2, der tidligere var
under afvikling, samt en tilhørende mark
på 6.000 m2. Nu bliver der dyrket planter og grøntsager i drivhuset året rundt.
Lige som høsten heller ikke er én årlig
begivenhed men flere.
- Vi ville vise, at denne skrøbelige
kulturarv igen kan blive en berigende
ramme om dyrkningen. Med få midler
kan gartneriet rumme nye former for
fællesskaber og aktiviteter i mange år
frem, forklarer Marie Pilgaard.

forbundet med de andre medlemmer.
Også selv om vi kun kender hinanden
ganske lidt.
Foreningen er startet og drives
stadig udelukkende af frivillige kræfter,
selv om medlemstal og dyrkningsarealer hurtigt er vokset. Det er bestyrelsen,
der varetager den daglige drift. De planlægger også både faglige og sociale
arrangementer, hvor alle foreningens
medlemmer, voksne som børn, kan
mødes om deres kærlighed til at så,
dyrke og høste.

ET FÆLLESSKAB AF GRØNNE FINGRE
Økonomisk set er fællesskabet det,
der har gjort gartneriet muligt. Men
det er den fælles passion for økologisk
grønt, der har skabt stedets foreningsånd og det stærke bånd.
- Man falder altid i snak med nogen
herude. Måske udveksler man planter,
frø eller deler erfaringer. Og man nyder
altid, at der er selskab. Fordi vi deler
en fælles passion, føler man sig nært

♥♥Fællesgartneriet er kunde
hos Merkur

Et jordlod på 50 m2 koster 250 kr., mens
et stykke drivhus på 20 m2 koster 1.000 kr.
Du kan kontakte Fællesgartneriet for at
høre om ledige jordlodder samt åbent hus
arrangementer. Læs mere på deres
Facebookside ”Fællesgartneriet Brabrand”

GLOBAL ALLIANCE FOR BANKING ON VALUES
Merkur er medstifter af et internationalt netværk af værdibaserede banker.
Det består af 36 banker fra seks kontinenter, der alle arbejder for at finde
bæredygtige løsninger på globale problemer. I denne serie bringer vi
i hvert nummer en artikel om en kunde fra en af netværkets banker.
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Læs mere om GABV på: www.gabv.org

Amerikanernes
kamp for 15$
i timen
I USA har man de seneste år været vidne til en spirende
national bevægelse for en højere mindsteløn. I dag er den
føderale mindsteløn 7,5$ i timen. Og den politiske bevægelse kæmper for at hæve mindstelønnen til 15$, så flere
kan forsørge sig selv med månedslønnen fra deres fuldtidsstillinger. Det mål må siges at være ambitiøst, da hele 42%
af det amerikanske arbejdsmarked tjener mindre end det.

I New York betyder den lave løn, at 39%
af statens bankkasserere er indskrevet
i offentlige støtteordninger, som lægges til
deres månedsløn for at de kan forsørge sig
selv og deres familier. Som en af de højest
indtjenende brancher i verden lønner den
amerikanske banksektor altså sine medarbejdere så lavt, at hundredetusindvis af
dem beror sig på offentlig støtte for at
opretholde et eksistensminimum.

Den politiske bevægelse har især fokuseret på lavtlønnedes kår i fastfood-, restaurations- og cateringbranchen
samt hjemmepleje og detailhandel. Alle er brancher, som
synligt er fyldt med lavtlønsarbejdere. Men de brancher
er langt fra de eneste, hvor arbejderne tjener mindre, end
hvad det koster at leve et anstændigt liv.

Fuldtidsansat og på offentlig forsørgelse
I USA er banksektoren nemlig med på den knap så
ønskværdige liste. For to år tilbage, i 2015, offentliggjorde
The National Employment Law Project en undersøgelsesrapport. Den viste, at over en halv million amerikanske
bankmedarbejdere i privatkundesektoren tjener en
medianløn på mindre end 15 $. Med andre ord ligger den
gennemsnitlige årsløn for en fuldtidsansat bankkasserer
på 25.800$. Det svarer til en timeløn på 12,44$.
I New York betyder den lave løn, at 39% af statens
bankkasserere er indskrevet i offentlige støtteordninger,
som lægges til deres månedsløn for at de kan forsørge sig
selv og deres familier. Som en af de højest indtjenende
brancher i verden lønner den amerikanske banksektor

AMALGAMATED BANK
- vil være en bank for folket. Missionen for Amalgamated Bank er at være den
tiltroede finansielle partner for progressive borgere, virksomheder og organisationer.
Sammen med deres kunder arbejder banken for at bygge et mere retfærdigt og lige
samfund, der er i stand til at løfte alle amerikanske borgere.
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Læs mere på: www.amalgamatedbank.com
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altså sine medarbejdere så lavt, at hundredetusindvis
af dem beror sig på offentlig støtte for at opretholde et
eksistensminimum.

En bank tager kampen op
De triste tal ville Amalgamated Bank ikke bidrage til.
Derfor hævede banken i 2015 sin egen mindsteløn til
15$ i timen og var dermed det første amerikanske pengeinstitut til at tage et sådant skridt. Amalgamated opfordrede i samme moment resten af bankbranchen til at
følge deres eksempel og hæve alle ansattes løn til et
minimum på 15$ i timen.
For at styrke kampen for en højere mindsteløn lancerede banken også en flersidig mediekampagne med rekla-

mer i digitale, sociale og trykte medier samt plakater i undergrundsbanen. De startede en underskriftindsamling
på hjemmesiden, amalgamatedbank.com/raisethewage,
hvor man kan føje sit navn til deres kamp for højere
mindsteløn. Underskriftsindsamlingen er adresseret til
den amerikanske kongres og opfordrer de folkevalgte til
at skride til handling og hæve mindstelønnen landet over.
Hos Amalgamated Bank falder kampagnen i forlængelse af deres langvarige engagement i og støtte af mennesker, der ønsker at bryde ud af fattigdomscirklen, forsørge
deres familier og forbedre deres liv. Derfor er banken også
stolt af at stå i spidsen for kampagnen, der vil etablere
en økonomi, hvor alle arbejdere kan opnå den grundlæggende værdighed, det er at tjene en løn, man kan leve af.
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PENGE FORBINDER
OG FORANDRER
Hvis man er iværksætter i et udviklingsland, kan det være svært at opnå finansiering
til sin virksomhed. Med en Verdenshandelskonto har Merkurs kunder mulighed for at
styrke virksomheder i den tredje verden, der producerer bæredygtigt. Indlånene på
Verdenshandelskontiene bliver brugt til at give kreditter til virksomheder med behov,
potentiale og en bæredygtig forretningsmodel.
Af Kirsten Arup, Merkur Andelskasse
Penge forbinder mennesker. Lige som
breve, mails og sociale medier binder
os sammen, kan penge også gøre det.
Merkur er bygget på netop den bevidsthed: At penge forbinder os, og at pengeinstitutters måde at forvalte deres
rolle i en globaliseret verden kan styrke
samhørigheden og det fælles bedste.
Til daglig bruger Merkur en del krudt
på at fortælle, at dit indlån skifter rolle,
når det er kommet ind i Merkur: Det forvandles til udlån – et udlån, som hos os
for størstedelens vedkommende går til
formål, der har en langsigtet, positiv
virkning i det danske samfund.
Men en (hidtil) ganske lille gruppe af
indlån har en virkning, der går længere:
Med Verdenshandelskontoen har vores
kunder en mulighed for direkte at styrke
virksomheder i udviklingslande, der producerer bæredygtigt, og som eksporterer til primært de skandinaviske lande.
Det er altså relativt små, primært familieejede virksomheder, som producerer
for eksempel økologisk kaffe, kakao,
honning; Fairtrade-mærket kunsthåndværk eller FSC-mærkede* trævarer.
HØJERE RISIKO
Kort fortalt virker ordningen på den
måde, at det samlede indestående på
Verdenshandelskonti kan lånes ud til
virksomhederne. Virksomhederne kan
kun låne penge på basis af de konkrete
ordrer, der er indgået med køberne af

deres varer, og Merkur overtager i den
forbindelse retten til at modtage betalingen for dem. Det samlede indestående
på Verdenshandelskonti er stillet til sikkerhed for Verdenshandelskreditterne.
Netop dette er afgørende, for det er
langt mere risikabelt at låne ud til virksomheder i den tredje verden end til
virksomheder i Danmark. Herhjemme
kan Merkur let følge sagen, tage på besøg mv. Derfor er den ekstra sikkerhedsstillelse, som Merkurs Verdenskontohavere påtager sig, simpelthen nødvendig. Den fungerer på den måde, at hele
indeståendet står til sikkerhed. Låntagerne betaler udover den aftalte rente
en slags forsikringspræmie, som går ind
på en spærret konto – en garantifond i Merkur. Hvis en kredit af en eller anden
grund ikke tilbagebetales fuldt ud, og
når Merkur har udtømt mulighederne for
at få virksomheden til at dække tabet,
dækkes tabet i første omgang af pengene, som er opsamlet på denne garantifond. Hvis tabet er større end indeståendet her, træder sikkerhedsstillelsen
i kraft: I så fald har Merkur ret til at fordele tabet på alle Verdenshandelskonti.
Det er sket en gang i de 12 år, vi har haft
ordningen: Ved den lejlighed trak vi
3,5% af indeståendet på alle konti
foruden den ikke-tilskrevne rente.
Man skal altså ikke sætte hele sin
rørlige formue på en Verdenshandelskonto – for man løber en risiko for at

miste nogle penge. Til gengæld får man
glæden ved at vide, hvad pengene er
lånt ud til, for det fortæller vi jævnligt
om i Pengevirke og i et elektronisk
nyhedsbrev.
ADGANG TIL KREDIT
I UDVIKLINGSLANDENE
I udviklingslande er adgangen til kredit
på rimelige vilkår ofte utilstrækkelig.
Merkur har intet ønske om at konkurrere med god, lokal finansiering – men
hovedproblemet er, at den ofte ikke f
indes. Derfor står en del virksomheder
i den situation, at de er kommet til et
stade, hvor de faktisk er klar til at kunne
eksportere, men de kan ikke opnå den
finansiering, der gør det muligt at betale
deres leverandører, medarbejdere og
andre udgifter indtil de får betaling fra
deres køber. Det er altså et helt normalt
kreditbehov, som herhjemme typisk ville
løses med en kassekredit.
I udviklingslande stopper eventyret i
mange tilfælde simpelthen der – af mangel på finansiering. Det er ærgerligt, når
nu der er skabt en mulighed for jobskabelse, styrkelse af den økonomiske udvikling osv. Det er jo det, der er så nødvendigt for at skabe større global lighed.
VERDENSHANDELSKONTOEN
Merkurs Verdenshandelskonto udgør
altså et lille bidrag til at give nogle virksomheder mulighed for at udvikle sig.
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FAKTA OM BÆREDYGTIG
VERDENSHANDELSKONTO
• Kontoen er en opsparingskonto, der muliggør kreditter
til producenter i udviklingslande
• Minimumsindskud 1.000 kr.
• Der er 6 måneders opsigelse
• Risiko for helt eller delvist
at tabe dit indskud

FOTOS: OIALLA.COM

Men det fungerer selvsagt kun, hvis vi
har penge at låne ud af. Merkurs kunder
har betroet os mange penge, men kun
ganske få af pengene står på Verdenshandelskonti. Det er KUN de penge,
der står på Verdenshandelskonti, som
kan bruges på Verdenshandelskreditter.
For tiden får vi anmodninger om Verdenshandelskreditter, som vi ikke kan
behandle, fordi vi ikke har penge til at
imødekomme dem.
Derfor opfordrer vi vores kunder til
at overveje om de har penge ”tilovers”
som de kan sætte på en Verdenshandelskonto. Vær opmærksom på, at der
er opsigelsesvarsel på kontoen, som
ikke kan fraviges.
HVAD GÅR PENGENE TIL?
Og hvad går Verdenshandelskreditterne
så konkret til? Ja, et godt eksempel er
den lille familievirksomhed SUMAR fra
Bolivia, som gennem tiden har fået flere
kreditter, og som vi gerne ville hjælpe
igen – hvis pengene er der.
Amazonas-junglen er kakaoens
vugge - her vokser kakaoen vildt. Lidt
af den vældige jungle ligger i Bolivia. I
Bolivia har ægteparret David Vacaflores
og Marcela Baldivieso banket en familievirksomhed op på netop denne vilde
kakao. Frugterne er kun halvt så store
som de dyrkede, kakaobønnerne indeni
også både færre og mindre – men smagen langt større. Det er altså en helt

unik råvare. Det blev chokolademageren Rasmus Bo Bojesen gjort opmærksom på, og så gik et udviklingsprojekt i
gang. Nu sælges chokoladenibs og
færdig chokolade under navnet Oialla
i Danmark, og smagen er fantastisk –
find det på hjemmesiden oialla.com
eller hos specialbutikker.
Men endnu mere interessant: Som
bekendt er det vigtigt, at virksomheder
i udviklingslande også opbygger viden
og får mulighed for at investere, så de
lidt efter lidt kan begynde at forarbejde
selv, ansætte flere mennesker og udvikle de ansattes faglige kunnen. Det
betyder, at en større del af merværdien
bliver i landet. Netop det har samarbejdet muliggjort. Nu fremstiller Sumar selv
chokolade-halvfabrikata, såkaldt ”cocoa
liquor”, som de i år for første gang har
eksporteret til Bojesen, og som videreforarbejdes her. Desuden har Sumar udviklet deres egen chokoladefremstilling,
så de sælger en fin chokolade lokalt.
Naturligvis har samarbejdet også gjort
det muligt for Sumar at finde flere kunder på det internationale marked.
Alt dette blev hjulpet på vej af
vore kunders indlån på Verdenshandelskonti, som blandt andet blev til
kreditter til Sumar.
DAVIDS FORBLØFFELSE
En gang var David Vacaflores på besøg
i vores afdeling i København. Jeg forkla-

rede – som vi altid gør – de særlige
omstændigheder, som gør det muligt
at tilbyde Verdenshandelskreditter. Det
er vigtigt at gøre vores kunder klart, at
Merkur ikke uden videre kan tilbyde
disse kreditter.
”Er det rigtigt?” Forbløffelsen stod
malet i ansigtet på ham, ”Er det virkelig
rigtigt, at der er kunder hos jer, der
risikerer deres penge for at vi kan låne
dem og udvikle Sumar?”
”Ja” svarede jeg, ”det er lige præcis
sådan, det fungerer”.
Han måtte sunde sig. På et øjeblik
havde han forstået, at pengene forbinder os, og kan skabe samhørighed
på tværs af alle landegrænser og forskelle. Der gik en direkte forbindelse
fra Merkurs kunder til Sumar.
David bad os sende sin dybtfølte
taknemmelighed videre til vores kunder.
Det gjorde vi i et nyhedsbrev – og nu
igen her.
Både Sumar og andre – i Mellemamerika, Sydamerika, Østafrika m.m.
har nydt godt af Verdenshandelskreditter og håber på at gøre det igen. Skal
vi blive ved, er der brug for flere indlån.
Vil du være med?

* Varer fra certificeret bæredygtig skovdrift
(Forest Stewardship Council)
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VIL DU VIDE MERE OM SOCIALE
BANKER?
Ansvarlig finansiering har momentum.
Nu har du igen mulighed for at blive klogere på
hvordan udviklingen for ansvarlig investering
for alvor tager fart og hvordan denne rivende
udvikling gør en forskel i verden.
For 10’ende gang holder Institut for Social
Banking (ISB) sommerskole om social, ansvarlig
og etisk bankvirksomhed. Årets sommerskole
ved ISB ligger i perioden 25.-30. juni 2017 og
holdes i Kinsdale i Irland. Omkring 80 deltagere
fra NGO’er, alternative banker og alternative finansielle institutioner mødes og udveksler erfaringer om social bankvirksomhed.
Merkur er medlem af Institute for Social Banking.

FOTO: BEAT

PÅ TUR MED MERKUR
Nu har du igen chancen for at komme på besøg
hos en lille håndfuld af Merkurs spændende
kunder. Søndag formiddag, d. 27. august kører
bussen. Vi starter hos BEAT som er en af Danmarks største forhandlere af vinylplader. De har
også en café, hvor vi får en kop kaffe og en
basse. BEAT ligger på Enghave Plads 13, 1670
København V.
Det koster 100 kr. pr. voksen og 0 kr. pr. barn
under 18 år. Prisen inkluderer en økologisk frokost hos en af vore kunder.

Der er et begrænset antal pladser og tilmelding
sker efter først til mølle princippet. Du melder
dig til turen ved at skrive en mail til tilmeldkbh@
merkur.dk og i den angive hvor mange henholdsvis over og under 18, der skal med bussen.
Der er tilmeldingsfrist senest tirsdag, den 1.
august 2017.
Når resten af programmet er på plads, skriver vi på vores hjemmeside samt vores Facebook side.

NYT OM MEDARBEJDERE
Pr. 1. marts er Lotte Skov ansat i København afdeling som kunderådgiver, privat. Lotte bibringer Merkur 20 års erfaring som privatrådgiver
og boligkonsulent fra bl.a. Nykredit.
Pr. 1. april er Casper Lund Søgaard ansat i Aarhus afdeling som kunderådgiver, erhverv. Casper har senest været selvstændig økonomisk
rådgiver i eget firma, men inden da rådgivet erhvervskunder i bl.a. Jutlanderbank, Nykredit og
Vestjysk Bank.
Pr. 18. april er Peter Bo Christensen ansat i Aarhus afdelingen som kunderådgiver, erhverv.
Peter Bo bibringer Merkur en solid erfaring som
landbrugsrådgiver, bl.a. fra Den Jyske Spare-

kasse samt Heden og Fjorden. Derudover har
han også fungeret som selvstændig landmand.
Pr. 1. maj er Dennis Rosengren Andersen er fastansat i Investering og Pension. Dennis har været
ansat i et vikariat i Merkur frem til nu.
Fratrædelser: Kia Bergstrøm Genz, Team Service/Bolig København, har opsagt sin stilling til
udgangen af april 2017. Tina Rasmussen, Team
Service/Bolig København, har opsagt sin stilling
til udgangen af maj 2017.
Dødsfald: Jan Malling, investeringsrådgiver i
Merkur, er gået bort d. 1. maj 2017. Vores dybeste medfølelse til Jans efterladte.

Du kan melde dig til sommerskolen her:
www.social-banking.org/summer-school/
summer-school-2017/application/

MERKUR INVITERER TIL
INFOAFTEN –EN AFTEN
I KOLLEKTIVETS TEGN
Hvis dette nummer af Pengevirke har givet dig
mod på eventuelt at bo sammen med andre, og
dermed lyst til at vide mere om hvad det indebærer at bo i kollektiv – kan du komme til en
infoaften i kollektivets tegn.
På denne aften kan du møde Marie
Chimwemwe Degnbol som både pryder forsiden, er interviewet og har skrevet et indlæg til
dette nummer. Marie vil dele ud af sin erfaring
og svare på spørgsmål om livet som kollektivist.
Endelig vil det være muligt at købe Maries håndbog for kollektiver, der bærer den foreløbige
arbejdstitel: Økonomi for kollektiver.
Du kan også møde Line Barfoed der er jurist
hos FOLDSCHACK | FORCHHAMMER | DAHLAGER hvor hun arbejder med juraen i og omkring kollektiver. Line deltager med input om
den kollektive jura; hvad er vigtigt når der købes
bolig sammen og hvad betyder modellen med
den ”lille andelsboligforening”.
Det sker torsdag, den 28. september i Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40 på første
sal fra kl. 17 til ca. kl. 19
Vi gir en sandwich og øl/vand. Du kan melde dig
til arrangementet på tilmeldkbh@merkur.dk
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ER DU KLAR TIL FERIE?
Solen er langt om længe kommet frem og
snart står sommerferien for døren. Her er derfor en række gode ferieråd, som det er værd at
orientere sig om, hvis man vil undgå, at pengemangel ødelægger den gode feriestemning.
Har du brug for et ekstra kort?
Vær opmærksom på beløbsgrænserne og tænk
gerne i to kort.
Hvis du eksempelvis bestiller og betaler
dine flybilletter med dit kort og derpå yderligere
betaler for et hotel, kan du hurtigt overskride
beløbsgrænsen eller opleve at dit kort bliver
spærret.
Derfor er det en rigtig god idé at have flere
betalingskort med på ferien. Som supplement til
et Visa/Dankort er et MasterCard et godt alternativ. Du kan få et overblik over de forskellige
korttyper og beløbsgrænserne på vores hjemmeside under menupunktet ”Betalings og kreditkort”.
Du kan bestille ekstra kort i netbank – men
husk at bestille i god tid.
Skal dit kort fornyes?
Du bør kontrollere udløbsdato på dit kort i god
tid inden du rejser, så du er sikker på, at du kan
bruge kortet under hele rejsen. I nogle lande
kan du opleve at få din betaling ved leje af bil
eller hotelophold afvist, hvis der er mindre en 6
måneder til dit kort udløber. Det kan tage op til
14 dage at modtage et nyt kort efter bestilling.

Læs kortbetingelserne inden afrejse
Kortbetingelserne kan variere fra kortudsteder
til kortudsteder, så det er klogt på forhånd at
sætte sig ind i, hvor høj kortets beløbsgrænse
er, hvad det koster at hæve på kortet osv. Bliver
beløbsgrænsen f.eks. overskredet, bliver betalingen afvist.

Informér Merkur
Fortæl os om ferieplanerne, hvis du skal være
på ferie i meget lang tid og kommer til at have et
atypisk forbrug på dit kort. Oplys os for eksempel om kontaktinformationer, hvis der skulle
opstå en situation, hvor vi har behov for at
komme i kontakt med dig.

Har du styr på rejseforsikringen?
Det er altid en god idé at have en rejseforsikring. Har du et kreditkort fra MasterCard Standard, Guld eller Platin, følger der en rejseforsikring med dit kort.
Hvis du har spørgsmål til rejseforsikringerne, kan du finde svar på lpmastercard.dk
Du er selvfølgelig også velkommen til at
kontakte Merkur.

Hvis du mister kortet eller har
mistanke om misbrug
Reagér øjeblikkeligt, hvis du mister dit kort eller
du får mistanke om, at det kan være misbrugt.
Du kan spærre dit kort i din mobilbank eller netbank hele døgnet. Har du ikke mulighed for at
tilgå netbanken eller mobilbanken kan du kontakte Merkur.
Uden for vores åbningstid kan du kontakte
Nets på telefon: +45 44 89 29 29 (Dankort, Visa/
Dankort) eller +45 44 89 27 50 (MasterCard).

Geografisk sikkerhed for MasterCard
Merkur tilbyder dig Geografisk Sikkerhed via din
netbank og mobilbank. Geografisk Sikkerhed
betyder, at du selv bestemmer, hvor dit MasterCard må bruges. Du kan f.eks. vælge, at kortet
ikke må bruges i Sydamerika, i Afrika eller på
internettet. Geografisk Sikkerhed giver dig altså
mulighed for at sikre dit MasterCard mod misbrug i udlandet. Dog skal du huske at åbne op
for feriedestinationen. Læs mere om geografisk
sikkerhed på vores hjemmeside under Privat og
selvbetjening.

Danske kroner kan være dyrere
Nogle udenlandske butikker og pengeautomater tilbyder, at du kan vælge mellem at betale
beløbet i danske kroner eller den lokale valuta,
når du bruger dit kort. Bemærk, at det ofte er lidt
dyrere at vælge beløbet i danske kroner. Til gengæld ved man med det samme, hvad man har
brugt og slipper for at regne om.
Merkur ønsker alle en rigtig god ferie!
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GLOBAL
UDVIKLING

BOGANMELDELSE

– FN’s 17 verdensmål
i et dansk perspektiv

BÆREDYGTIG ØKONOMISK
VÆKST – 17 MÅL OVERSAT
TIL DANSK PERSPEKTIV

Steen Hildebrandt
ISBN: 9788757436440
Forlag: Jurist- og
Økonomforbundets Forlag

FN har formuleret ikke mindre en 17 mål for en bæredygtig
global udvikling både miljømæssigt og socialt, hvis vi vil
bringe kloden på ret kurs. Hvad kan vi gøre i Danmark?
Det giver førende eksperter et bud på her.
Af Ida Bjørg Meldgaard, Pengevirke

Professor emeritus i organisation og
ledelse Steen Hildebrandt forklarer
I bogens indledende del, hvorfor vi er
endt i en situation, hvor det er nødvendigt at formulere mål for en anden og
mere bæredygtig global udvikling. Det
handler dels om, at menneskets voldsomme industrielle og forbrugsmæssige
aktivitet har påvirket Jordens miljø på
en hidtil uset måde. På trods af udviklingen af landbruget og byerne har vi
mennesker undgået at forstyrre Jordens
miljø de seneste ca. 12.000 år. Men fra
omkring midten af 1900-tallet begyndte
en ny epoke, hvor store industrielle revolutioner satte den balance over styr.
Der er efterhånden bred enighed
om, at der er en grænse for, hvor meget
vi kan bruge jordens ressourcer uden
at gøre uoprettelig skade. Forskere har
defineret ni planetariske grænser for
”et sikkert operativt rum for menneskeheden på en stabil planet.” Med andre
ord: Overskrider vi dem, er det katastrofalt, men de kan omvendt føre os på
sikker kurs. Af disse ni grænser, er fire
allerede overskredet: Mængden af kuldioxid i atmosfæren, udryddelsesraten
for dyr og planter, kvælstof og fosfor
der flyder ud i havet og skovrydning.
FEJ FOR EGEN DØR
De 17 verdensmål er et svar på, hvad
vi kan gøre, hvis vi vil ændre den kurs,
vi er endt på, og i bogens anden del
diskuteres hvert mål ud fra et globalt og
dansk perspektiv. I forhold til biologisk

mangfoldighed kan overudnyttelse af
arter samt invasive arter for eksempel
udgøre en trussel. I Danmark er det
store problem i forhold til biodiversitet
dog snarere mangel på plads til naturen. Her giver flugten fra land mod
by muligheder for at frigøre arealer
til natur.
Den intensive udnyttelse af landskabet som følge af stigende befolkningstal
og øget forbrug er hovedproblemet
både i Danmark og globalt. Derfor er
en del af løsningen at nedsætte vores
ressourceforbrug og derved det landareal og den mængde vand, der kræves
til produktion i andre lande. Danmarks

forbrug af kød er et af de højeste i verden og et oplagt sted at sætte ind. Krav
om import af ansvarligt produceret soja
og palmeolie er et andet.
Forskning og rådgivning er også
områder, hvor Danmark kan byde ind,
for eksempel i forhold til det andet mål
om at udrydde sult og sikre bæredygtig
fødevareproduktion.
FÆLLES PEJLEMÆRKER
Bogens tilgang til målene er som
udgangspunkt positiv. De skal ses som
muligheder, ikke problemer. Men der
lægges ikke skjul på udfordringerne.
Er fx bæredygtig økonomisk vækst ikke
en utopi? Er bæredygtig udvikling og
økonomisk vækst ikke hinandens modsætning? Kan vi lykkes med at skifte det
politiske fokus væk fra opgørelser af
økonomisk vækst efter de traditionelle
BNP- og nationalregnskabsprincipper?
Professor i økonomi ved Institut for
Samfundsvidenskab og Erhverv på
Roskilde Universitet, Jesper Jespersen
formulerer det således: "(…) det vil
kræve en mobilisering af en hidtil uset
vilje til internationalt samarbejde,
solidaritet og styring."
Verdens udfordringer med klima,
flygtningestrømme, fødevaremangel
og meget mere kan virke overvældende
og få os til at føle os magtesløse. Med
de 17 mål og med denne gennemgang
i dansk perspektiv, har vi noget, vi kan
forholde os til som virksomheder, kommuner, politikere og som forbrugere.
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ANNONCER

NYHEDSBREV TIL ANDELSHAVERNE
Som noget nyt har vi besluttet, at vi vil sende et
nyhedsbrev ud til alle vores andelshavere. Det gør
vi for at sikre, at I som medejere af andelskassen
kan følge lidt tættere med i, hvad der sker i Merkur.
Nyhedsbrevet sendes elektronisk som e-mail,
og første nyhedsbrev udkom i april. Har du ikke
modtaget det, kan det skyldes, at vi ikke har din
e-mailadresse eller, at mailen er registreret forkert.
For at være sikker på, at du får vores nyhedsbrev,
kan du i netbanken gøre følgende:

Gå til netbanken og ind under Kundeoplysninger,
der kan du:
• Tilføje ny e-mail i boksen i højre side
• Under betegnelse kan du skrive lidt om,
hvilken type mail det er, fx privat eller arbejde.
• Tryk OK

AMNESTY
LANDSINDSAMLING 2017
For første gang nogensinde foretager Amnesty
International i år en landsindsamling i Danmark.
Det sker den 10. december på FN’s menneskerettighedsdag, hvor Amnesty bl.a. sætter fokus
på de modige mennesker, der risikerer deres liv
eller frihed ved at forsvare deres basale rettigheder.
Sidste år blev mindst 281 menneskerettighedsforkæmpere dræbt i 22 lande – en stigning fra
156 dræbte i 2015.
Hvis du vil melde dig som indsamler, kan du læse
mere på amnesty.dk/stoet/landsindsamling

SOLAR LIGHTNING
– Energibesparelser for dig og naturen
Solar Lightning rådgiver og bygger vedvarende
systemanlæg, der passer på klimaet. Ved at opsamle
regnvand, udnytte energi fra solstråler og affaldssortere vil Solar Lightning hjælpe flere til at udnytte
naturens ressourcer bedre. Både i erhvervsbygninger,
offentlige som selvejende institutioner og private
boliger er der energibesparelser at hente – uanset
om solen skinner eller regnen falder.
Læs mere på www.solarlightning.dk
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MINE PENGE GØR GAVN
Penge gør ikke noget af sig selv. De er et redskab. Og det er dig, der bestemmer, hvordan pengene skal arbejde, mens de står på
kontoen. Når dine indlånskroner står i Merkur Andelskasse, kan du være sikker på, at dine penge fremmer en bæredygtig samfundsudvikling. Læs mere om hvem og hvad Merkur låner penge ud til på hjemmesiden www.minepengegoergavn.dk

CHRISTIANIA SMEDIE

WORLDPERFECT

LOGIK & CO

- står bag de originale Christiania Cykler. Med sin stiftelse i 70’erne er smedien en af de ældst eksisterende virksomheder på Christiania. Da Fristaden
blev erklæret for bilfri by, opstod der et
stort behov for alternativ transport til
børn og varer. Og det førte til opfindelsen af den første Christiania Bike, som
vi kender den i dag. Smedien er samtidig en social virksomhed, der skaber
lærepladser til unge med kant og rummelige arbejdspladser til fagstærke flexjobbere. I dag sælger Christiania Smedie cykler til det meste af verden og byder ind i deleøkonomien med tilbuddet
om fuldt udstyrede christianiacykler på
abonnement, som kan opsiges med en
måneds varsel.

- er en bæredygtig og kreativ rådgivningsvirksomhed, beliggende i Aarhus.
Virksomheden arbejder ud fra FN’s model for bæredygtig udvikling, der bygger på en social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. WorldPerfect
hjælper virksomheder, kulturinstitutioner, byudviklere, uddannelsesinstitutioner, kommuner og andre med at udvikle
bæredygtighed i deres virke og forretning. I deres arbejde med produktudvikling er der fokus på langsigtede løsninger. Bureauet ser bæredygtighed som
et innovativt værktøj, og der er en gennemgående værdi i alle de projekter, de
indgår i. WorldPerfects samarbejder
tæller i øjeblikket Aarhus 2017, Northside Festival og Rebox.

- blev etableret ved udgangen af 2001.
Deres værdisæt er centreret omkring
godt håndværk, bæredygtighed og social ansvarlighed. Virksomheden beskriver sig selv som totalentreprenør med
rødder i de klassiske håndværkstraditioner. Logik & Co har stor erfaring med
bæredygtigt, økologisk byggeri, og ser
det som en af deres vigtigste opgaver
at implementere økologiske løsninger i
moderne byggeri. Når byggefirmaet vejleder om byggeri, sker det altid under
hensyntagen til miljø og klima. På det
sociale plan forsøger Logik & Co at
række hånden ud til dem, der har svært
ved at komme i arbejde gennem praktik- og lærepladser.

🔗🔗www.christianiacykler.dk

www.worldperfect.dk

🔗🔗www.logik.dk

Merkur på Facebook
Er du en af de små 12.000 der følger Merkur på Facebook?
Vi skriver om vores kunder, gode initiativer og naturligvis om os selv.
www.facebook.com/merkurandelskasse

