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Danskerne flytter for børnenes skyld
Det er først og fremmest hensynet til børnene, som kan få forældre til at skifte adresse. Og
når pladsen skal fordeles i den nye bolig, får Nadja og Nikolaj automatisk de største af
værelserne.
Børns opvækst og velbefindende står øverst på listen over gode grunde til at flytte, viser en
interviewundersøgelse, som Nybolig har gennemført blandt næsten 700 aktuelt boligsøgende.
Danskerne prioriterer børnene over alt andet - både nyt job, drømmeboligen og kærligheden til en ny
kæreste eller ægtefælle, når de bliver spurgt om, hvad der kan få dem til at flytte. 55 pct. siger, at
børnene er vigtigst og dermed overhaler viljen til at gøre noget for den næste generation hensynet til
både nyt job, drømmeboligen og kærligheden, som kun henholdsvis 52 og 49 pct. angiver som afgørende
ved en flytning. Kun 1 ud af 5 vil flytte for at få en højere løn.
- Børn er blevet små guldæg i familierne. Forældre ønsker det allerbedste for deres børn. De indretter sig
i vid udstrækning efter familiens yngste og de flytter også gerne, hvis de mener, at det er godt for Nadja
og Nikolajs opvækst, siger Nyboligs pressechef, Kim Pauli.
Men kærligheden til børnene stopper ikke dér, lyder det fra Nyboligs ejendomsmæglere, som i en
rundspørge oplyser, at de har spottet endnu en familie- og børnetrend i de seneste år.
- Når den nye bolig er købt og pladsen skal fordeles til medlemmerne af familien, får Nadja og Nikolaj
næsten altid lov til at indrette sig i de største af værelserne, mens forældrene tager sig til takke med det
mindste af rummene. Tidligere nappede forældrene nærmest pr. automatik det største af værelserne til
sig selv – nu tager de gladelig kammeret, siger Kim Pauli.
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