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Ghettolisten 2020 

Den 1. december blev ghettolisten 2020 offentlig-

gjort, og som du nok allerede har hørt i medierne, 

så er Nørager og Søstjernevej, Søgræsvej, Koral-

vej og Konkylievej nu karakteriseret som en hård 

ghetto. Det betyder, at SAB og Sønderborg Kom-

mune sammen skal udarbejde en udviklingsplan 

for boligområdet, der beskriver, hvordan antallet af 

almene familieboliger kan reduceres til 40 pct.  

SAB og Sønderborg Kommune vil søge om dispen-

sation fra kravet, sådan at færre boliger i området 

skal rives ned. Der arbejdes med en plan, hvor der 

primært vil ske ændringer i Nørager med omdan-

nelse af blokke til rækkehuse, fordi mange af boli-

gerne er slidte og trænger til renovering. 

Positiv udvikling i området 

På trods af at boligområdet nu er en hård ghetto, 

så viser ghettolisten 2020, at der er sket en positiv 

udvikling i området. Flere beboere er kommet i ar-

bejde eller uddannelse, og kriminaliteten er faldet.  

 Antallet af beboere, der ikke er i job eller 

uddannelse, er faldet fra 48,1 pct. i 2018 

til 41,8 pct. i 2020.  

 Antallet af dømte i området er faldet fra 

2,06 pct. i 2018 til 1,49 pct.  i 2020.  

Det er en udvikling som Sønderborg Kommune og 

SAB sammen vil arbejde med at holde fast i, og 

derfor fortsætter mange af de indsatser vi har 

igangsat. 

Drop-in den 17. november  

Den 17. november holdt vi drop-in for beboere i 

Nørager og Søstjernevej, Søgræsvej, Koralvej og 

Konkylievej. En del af jer havde valgt at tage turen 

op til Ringbakken, og det vil vi gerne sige jer tak 

for. Det gav os nogle vigtige input, som vi nu kan 

arbejde videre med.  

Omdannelse og genhusning  

Mange af jer sidder sikkert med en bekymring om, 

om det er jeres bolig, der skal rives ned. Vi arbej-

der på at kunne præsentere en overordnet plan 

for udviklingen området i starten af 2021. Det vil 

dog tidligst være i slutningen 2022, at der vil be-

gynde at ske forandringer i området. På side 2 

kan du se en tidsplan for den videre proces.  

Det er vigtigt for os, at I som beboere føler jer 

trygge i processen, og for de af jer, der måske 

skal flytte, vil vi have fokus på at sikre en god gen-

husningsproces. Hvis du har spørgsmål til gen-

husningen er du meget velkommen til at kontakte 

SAB.  

Corona i juletiden  

Vi er nu gået ind i den mørke tid, hvor blandt an-

det jul og nytår nærmer sig. Mange hygger sig 

mere indendørs, og vi vil derfor også i det her ny-

hedsbrev minde jer om, at vi fortsat skal huske at 

passe på os selv og hinanden, så vi undgå at co-

ronaen breder sig og flere bliver smittede. 
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Hændelser i området 

På grund af corona har mange fritidsaktiviteter for 

børn og unge i løbet af året været lukkede, eller 

også har tilbuddene været begrænsede. Det bety-

der, at flere børn og unge efterhånden har svært 

ved at få tiden til at gå. Det er vigtigt, at alle foræl-

dre er opmærksomme på, hvad deres børn og 

unge har gang i. Som forældre har man ansvaret 

for og skal hjælpe børnene og de unge med posi-

tive fællesskaber og aktiviteter. 

Vi ved, at der har været to hændelser i området 

med en dør, der er sparket ind og et sæt postkas-

ser, som er sprængt itu af kanonslag. Det skal vi 

selvfølgelig have stoppet og derfor en opfordring 

til, at hvis der sker hærværk eller grove ting i bo-

ligområdet – så husk at anmelde det til politiet. 

Man kan både anmelde anonymt og med navn. 

Alle vil fortsat gerne være trygge hjemme i bolig-

området, og det skal vi hjælpe hinanden med.  

 

Besøg vores hjemmeside 

På mitboligomraade.dk kan du løbende følge med 

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

sociale helhedsplan. Synes du, den mangler noget, 

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

Har du spørgsmål? 

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

i et boligområde, hvor der skal ske forandringer. 

Desværre er der mange ting, vi heller ikke ved med 

sikkerhed på nuværende tidspunkt, og derfor vil vi 

forsøge at holde dig opdateret med dette nyheds-

brev. Har du spørgsmål om det, der skal foregå i 

udviklingsplanen, eller om de boligsociale aktivite-

ter, er du velkommen til at ringe eller skrive til: 

Anne-Marie Wolff, boligsocial koordinator  

Mobil: 2687 3434 

Mail: amw@salus-bolig.dk  

17. november 2020

Drop-in for beboere

1. december 2020

Offentliggørelse af 
ghettolisten 

Januar 2021

Udarbejdelse af 
dispensationsansøgning

Februar 2021

Godkendelse af 
dispensationsansøgning i 

SAB og Byrådet

Marts-April 2021

Indsendelse af 
dispensationsansøgning og 

forventet afgørelse i 
Boligministeriet

Maj 2021

Godkendelse af 
udviklingsplan i SAB og 

Byrådet 

Juni 2021

Indsendelse af 
udviklingsplan

August 2021

Forventet afgørelse i 
Boligministeriet 

Efterår 2021-Forår 2022

Udarbejdelse af 
helhedsplan i samarbejde 
med Landsbyggefonden 

2022

Udarbejdelse af lokalplan 
mv. for området

Forår 2022-Efterår 2022

Genhusningsproces 

Slut 2022-Start 2023

Omddannelse af 
boligområdet påbegyndes

I ønskes alle en glædelig jul og godt nytår 

mailto:amw@salus-bolig.dk

