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Godt nyt om dispensation 

Som du måske allerede har læst i medierne fik 

Sønderborg Kommune og SAB den 6. april 2021 

godkendt den dispensationsansøgning, der var 

sendt til Indenrigs- og Boligministeriet. Det bety-

der, at der kan bibeholdes 60 procent af de al-

mene familieboliger i boligområdet – i stedet for 

kun 40 procent, som loven ellers siger. Hvis du vil 

vide mere om dispensationsansøgningen kan du 

finde den på mitboligomraade.dk. 

Godkendelsen af dispensationsansøgningen med-

fører, at der nu kan arbejdes videre med en sam-

let plan for omdannelsen af boligområdet. Planen 

skal beskrives i den udviklingsplan som Sønder-

borg Kommune og SAB sammen udarbejder og 

indsender til ministeriet senest den 1. juni 2021.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortet herunder viser planen for boligområdet, 

som medfører en række ændringer:  

 18 etværelseslejligheder på Søstjernevej og 

Søgræsvej ommærkes til ungdomsboliger. 

Det betyder ikke, at de nuværende beboere 

skal flytte fra deres lejlighed. Men derimod at 

lejligheden vil blive udlejet som ungdomsbo-

lig næste gang, at den bliver ledig.  

 Blok 2-8 i Nørager vil blive omdannet til 48 al-

mene rækkehuse. Det betyder, at blokkene 

vil blive revet ned, og derefter vil der blive 

bygget nye rækkehuse på den eksisterende 

sokkel. Rækkehusene vil blive udlejet via 

SAB. 

 Blok 1 og 9 i Nørager vil blive revet ned. På 

det område, hvor blokkene ligger i dag, samt 

en del af det grønne område vil der blive byg-

get 30 private rækkehuse.  
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Dine input er stadig vigtige   

Du inviteres til ”Drop-in” møde onsdag den 5. maj 

i tidsrummet kl. 15-18 i gildesalen i Nørager og i 

Kroager i Nørager. Se særskilt invitation. 

Du kan både komme med gode idéer og input til 

udviklingen af boligområdet og høre mere om, 

hvad der sker for jer, som senere skal genhuses. 

Genhusning  

For mange af jer vil planen for boligområdet med-

føre bekymringer om fremtiden. Det er vigtigt for 

os, at I som beboere føler jer trygge i processen, 

og for de af jer, der skal flytte, vil vi have fokus på 

at sikre en god genhusningsproces. Hvis du har 

spørgsmål til genhusningen, er du meget velkom-

men til altid at kontakte SAB. Vi forventer at gen-

husningen vil begynde i 2023. 

Ramadan og corona 

Ramadanen begynder den 13. april og afsluttes 

med Eid ca. den 13. maj. Igen i år skal traditio-

nerne desværre afholdes med begrænsninger og 

corona-restriktioner. Husk forsat kun at mødes 

med få mennesker af gangen, hold afstand og 

god håndhygiejne. Det er også meget vigtigt, at 

du bliver testet ofte. Hold øje med de vejledninger, 

der sendes ud via netværkspersoner fra denne 

uge.  

Vi ønsker en rigtig god ramadan til alle jer, der 

holder fastemåneden. 

Åben rådgivning 

Den boligsociale helhedsplan håber snart at 

kunne åbne for åben rådgivning igen. Der kommer 

sedler rundt i postkasserne, når vi må åbne råd-

givningen. Hvis du har akut brug for hjælp, kan du 

kontakte de boligsociale medarbejdere på telefon. 

De kan hjælpe over telefonen, eller der kan laves 

en aftale i særlige tilfælde. Ring til: 

Claus:  2420 1819 

Kerstin: 2790 4057 

Mette: 9117 9676 

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. Vi 

vil derfor forsøge at holde dig opdateret med dette 

nyhedsbrev.  

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

lingsplanen, eller om de boligsociale aktiviteter, er 

du altid velkommen til at ringe eller skrive til: 

Anne-Marie Wolff, boligsocial koordinator  

Mobil: 2687 3434 

Mail: amw@salus-bolig.dk 
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