
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                          

Udgave nr. 01 

 03/11/2020 
NYHEDSBREV 

Følg aktivt med i dit boligområde
SAB, Sønderborg Kommune og den boligsociale 

helhedsplan ønsker at informere dig om de foran-

dringer, der skal ske ved Søstjerne-, Søgræs-, Ko-

ral- og Konkylievej samt Nørager, hvis boligområ-

derne kommer på ghettolisten for 5. år i træk. Dette 

ved vi 1. december 2020. 

 

Vi forventer, at nyhedsbrevet udkommer cirka hver 

2. måned. Det er den boligsociale helhedsplan, der 

koordinerer og omdeler nyhedsbrevet. 

 

Vi har planlagt ny dato for  

infomøde og workshop til dig 
Vores møde den 6. oktober, hvor vi ville inddrage 

beboerne i udviklingen af området, blev desværre 

aflyst på grund af corona. Vores plan er, at work-

shoppen i stedet bliver afholdt som drop-in: 

Tirsdag den 17. november kl 15-17 

 

Du kan møde borgmesteren og få mere information 

om det, der skal ske. Du kan også bidrage med 

dine holdninger til udviklingsplanen for området. 

 

Invitationen til drop-in mødet finder du på bagsiden 

af dette nyhedsbrev. Vi overholder alle corona reg-

ler. 

 

Ghettolisten 
Den 1. december offentliggøres Boligministeriets 

ghettoliste. Hvis vores boligområde kommer på li-

sten over hårde ghettoer (områder, der har været 

på ghettolisten 5 år i træk), skal boligforeningen og 

kommunen lave en udviklingsplan for området. Der 

vil være et krav om, at antallet af boliger skal redu-

ceres.  

Lige nu taler flere politiske partier på Christians-

borg om, at der ikke bør laves flere udviklingspla-

ner for ghettoområder før, man kender konsekven-

serne fra de første udviklingsplaner, der er lavet. Vi 

ved endnu ikke, hvad landspolitikerne beslutter sig 

for.  

 

Hvad kan vores hjemmeside 

give dig? 
På mitboligomraade.dk kan du løbende følge med 

i, hvad der sker i ”ghettoindsatsen” og i den bolig-

sociale helhedsplan. Under Nyheder lægger vi lø-

bende nyt op om processen med ghettolisten,  

arbejdet med udviklingsplanen og de boligsociale 

aktiviteter og tilbud. Synes du, den mangler noget, 

så skriv gerne til os. Hjemmesiden er til for dig. 

 

Har du spørgsmål om ghetto- 

indsatsen? 
Vi ved godt, at det kan være svært at være beboer 

i et boligområde, hvor der måske skal fjernes boli-

ger. Desværre er der mange ting, vi heller ikke ved 

med sikkerhed på nuværende tidspunkt. Dette ny-

hedsbrev skal blandt andet være med til at holde 

dig opdateret. 

 

Har du spørgsmål om det, der skal foregå i udvik-

lingsplanen, eller om de boligsociale aktiviteter, så 

er du velkommen til at ringe eller skrive til: 

 

Anne-Marie Wolff, boligsocial koordinator:  

Mobil: 2687 3434. 

Mail: amw@salus-bolig.dk 

 


