Indenrigs- og boligminister
Kaare Dybvad besøger
Nørager og Søstjernevej
29/3/2021

Snakken går på
dispensationsansøgningen og de
udviklingsinitiativer, der er planlagt
for de ghettolistede områder
Nørager og Søstjernevej i
Sønderborg, da Indenrigs- og
boligminister Kaare Dybvad fredag
d. 26/3/2021 besøgte de omtalte
områder.

Søstjernevej, hvilke står på den omtalte
ghettoliste.
Den konkrete plan for udviklingen af
ghettoområderne skal være klar d.
1/6/2021. Projektet vil stå på i perioden
2021-2025 og skal både fungere
udviklende og forebyggende.
Ændringerne vil vise sig i form af fysiske
tiltag. Derudover vil der også ske
ændringer i kravene om at få bolig.
Ydermere er der særligt fokus på
udvikling, når det kommer til infrastruktur.
Ministeren ønsker at se de såkaldte
ghettoområder, da Sønderborg har
ansøgt om dispensation for antallet af
bygninger til nedrivning. Ifølge
ghettoplanens krav skal højest 40 procent
af boligerne være almene familieboliger.
Hvis dispensationsansøgningen bliver
godkendt, kan Nørager og Søstjernevej i
stedet få lov at bevare 60 procent af disse
boliger.
Indenrigs- og boligministeren giver udtryk
for, at styrelsen har behandlet
Sønderborgs dispensationsansøgning.
Han melder ud, at han selv mener, at
ansøgningen vil kunne siges god for. Dog
pointerer han, at beslutningen ikke alene
er hans, og at han afventer de øvrige
partiers behandling af den pågældende
sag, før et endeligt svar meldes ud.

Klokken 12.15 træder minister Kaare
Dybvad ind ad døren på Ringbakken 6 i
selskab med Sønderborgs borgmester
Erik Lauritzen. I mødelokalet træffer han
medarbejdere fra boligadministrationen
SALUS og kommunale medarbejdere, der
over en længere periode har udarbejdet
en plan for boligområderne Nørager og

Hos SALUS venter vi i spænding på den
endelige afgørelse om
dispensationsansøgningen. Vi mener, at
Nørager og Søstjernevej er
velfungerende nok til, at en dispensation
bør godkendes. Samtidig ser vi frem til et
større udviklingsprojekt, som, vi mener,
vil skabe særdeles gode rammer for
fremtidige beboere. Vi takker ministeren
for hans tid og input!

