kolding.

kOlding . CHristiansFEld . Vamdrup . lundErskOV

Onsdag den 2. december 2020

Boligområdet Munkebo står ikke længere på ghettolisten. Alligevel vil området fortsat være omfattet af en udviklingsplan og skal dermed leve op til kravene om at reducere andelen af almene familieboliger fra 100 til 60
procent i området. Arkivfoto: Søren Gylling

Munkebo ryger af ghettolisten men
skal alligevel rive sunde boliger ned
Munkebo er i dag ikke længere en ghetto.
Alligevel er der ikke umiddelbart udsigt til, at
Munkebo slipper for at rive boligerne ned og
bygge om. Formanden for udvalget for
udfordrede boligområder, Merete Due
Paarup (R), mener, det er helt urimeligt og vil
igen prøve at påvirke politikerne på Christiansborg.
Lena Juul
LJU@jv.dk

KOLDING: Klokken 11 tirsdag
formiddag offentliggjorde
Transport- og Boligministeriet årets ghettoliste. Og boligområdet Munkebo står ikke
længere på listen.
- Det er spændende. Men
det interessante er også, at
det desværre nærmest ikke
betyder en skid, siger Merete

Due Paarup (R), der er formand for Kolding Kommunes udvalg for udfordrede boligområder.
Hidtil er Munkebo blevet
kategoriseret som en hård
ghetto og har derfor en udviklingsplan, der frem til
2030 skal bringe antallet af almene familieboliger ned fra
100 procent til 60 procent.
- Det kan simpelthen ikke
passe. Nu har vi gjort alle mulige tiltag for, at området ikke
længere opfylder ghetto-kri-

terierne. Og så er det vanvittigt, at fordi et boligområde
har været på den hårde ghettoliste i nogle år, så kan det
nærmest aldrig komme af listen igen.
Hun mener, at det ville være fair nok, at boligområdet
måske i et par år skulle vise, at
det ikke længere opfylder
ghetto-kriterierne, inden udviklingsplanen droppes.

Vil søge dispensation igen

- Når Munkebo ikke længere
står på ghettolisten, så bør vi
som minimum få lov til at få
modereret værkstøjskassen,
så vi i stedet for at rive store
velfungerende boligblokke
ned og flytte en masse beboere, kunne bruge en anden
værktøjskasse. Det ville også
kun være rimeligt over for både de mennesker, der bor i
området, og de mennesker,
der har knoklet for at få området af listen.
Der er tidligere blevet søgt

FAKTA

FLERE I JOB I
MUNKEBO
Munkebo kommer af den
hårde ghettolisten, fordi flere beboere i området er
kommet ud på arbejdsmarkedet.
På sidste års ghettoliste lå
tallet på 40,5 procent, mens
det på den nye ghettoliste er
faldet til 38,7 procent.
Er procenten over 40, så tæller tallet med som et ghettokriterie.
Skovparken/Skovvejen står
fortsat på Transport- og Boligministeriets liste over hårde ghettoområder.
om dispensation.
- Her har den klare melding fra ministerier, styrelser
og ministeren været, at det ik-

CC

Nu har vi gjort alle mulige tiltag for, at
området ikke længere opfylder ghettokriterierne. Og så er det vanvittigt, at fordi et
boligområde har været på den hårde
ghettoliste i nogle år, så kan det nærmest
aldrig komme af listen igen.
MERETE DUE PAARUP (R)

ke kommer til at blive ændret
et komma i udviklingsplanerne. Men jeg tænker, at vi skal
tilbage til ministeriet og søge
om dispensation igen, siger
Merete Due Paarup.
Hun opfordrer sine politiske kolleger i byrådet fra partier, der har stemt for ghettopakken på Christiansborg, til
at prøve at påvirke folketingspolitikerne.
- Regeringen har meldt ud,

at Esbjerg kan lave frikommuneforsøg på skoleområdet, andre må lave forsøg på
ældreområdet. Jeg vil gerne
byde ind på, at Kolding får lov
til at lave et frikommuneforsøg på ghettoområdet, siger
hun.
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Lokal
folketingspolitiker
kalder
boligminister i
samråd om
Munkebo
Lotte Rod (R) har
kaldt boligminister
Kaare Dybvad Bek
(S) i samråd i sagen
om Munkebo i
Kolding, efter boligområdet tirsdag røg
af ghettolisten. Hun
vil kæmpe for, at det
ikke længere skal
være et krav, at der
rives boliger ned.
Marie Prangsgaard Helms
maphe@jfmedier.dk

KOLDING: Det giver absolut ingen mening.
Det er den klare melding
fra det lokalt valgte folketingsmedlem Lotte Rod (R) i
kølvandet på meldingen om,
at udviklingsplanen for boligområdet Munkebo i Kolding
fortsat skal gennemføres, selv
om Munkebo tirsdag røg af
den såkaldte ghettoliste. Det
betyder blandt andet, at flere
boliger skal rives ned, til trods
for at boligområdet altså ikke
længere er at finde på listen.
- Jeg forstår ikke, at man er
tvunget til at rive boliger ned.
Tværtimod er Munkebo jo
det gode eksempel, hvor man
i kommunen har gjort sig
umage for at skabe en god udvikling i området. Og så må
man jo bare tage sig til hovedet over, at nogle af mine kolleger herinde på Christiansborg alligevel vil tvinge os til
at rive boliger ned, siger Lotte Rod og tilføjer, at hun vil gå
videre med sagen.
- Jeg vil kæmpe for, at
Munkebo får dispensation,
sådan at der ikke skal rives
boliger ned. Derfor har jeg
netop indkaldt ministeren til
samråd. Jeg synes sådan set,
at det er sund fornuft, at når
man har arbejdet sig af listen,
så skal man ikke tvinges til at

- Problemet i det her er jo, at Christiansborg vil gå ind og bestemme noget, som ikke giver mening, og som er direkte imod det, vi er i gang
med lokalt, siger Lotte Rod i sagen om nedrivning af boliger i Munkebo.
Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

rive boliger ned. Det håber
jeg, at jeg kan være med til at
samle flertal for i Folketinget.

S vil bevare planer

Ifølge boligminister Kaare
Dybvad Bek (S) er der fortsat
opbakning til udviklingsplanerne helt generelt, også for
de boligområder, der ikke
længere er på ghettolisten.
- Der er meget bred opbakning til det her både fra Christiansborg og lokalt i Kolding.
Det handler jo ikke bare om
at komme under grænsen,
men også om at fortsætte den
gode indsats, siger han.
Boligministeren bakkes op
af partifællen Christian Rabjerg Madsen (S), der er valgt
til Folketinget i Kolding.
- Jeg mener, at det vil være helt forkert at bremse de
her udviklingsplaner, nu når
det faktisk går fremad. Jeg
mener ikke, at udviklingsplanerne er en straf. Jeg mener,
de er en gave for de her områder, fordi man får en mere
blandet beboersammensætning og nogle blandede miljøer, og derfor skal man selvfølgelig ikke stoppe udviklingen, når nu det endelig går
fremad, siger han.

Opbakning til Rod

Flere andre lokale folketingspolitikere er dog enige med
Lotte Rod i, at man bør droppe, eller i det mindste ændre,
udviklingsplanerne for Munkebo. Det gælder blandt andre Karina Lorentzen (SF).

- Jeg synes ikke, det giver
mening at rive boliger ned,
fordi der ligger en eller anden
udviklingsplan. Jeg håber, vi
kan lægge en klogere udviklingsplan, så det ikke bliver
nødvendigt at rive ned, siger
hun og tilføjer, at man i partiet har vendt sagen.
- Jeg ved, at vores boligordfører vil tage det her op. Når
nu boligområdet har bevist,
at det kan arbejde sig af listen, så synes jeg også, at vi
skal være åbne overfor, at der
selvfølgelig ikke skal rives de
her boliger ned i området. At
rive gode, sunde boliger ned
giver meget dårlig mening.
Også Eva Kjer Hansen (V),
folketingsmedlem og nyvalgt
borgmesterkandidat for Venstre i Kolding Kommune, mener, at der nu bør ses på udviklingsplanen for Munkebo.
- Vi er nødt til at holde fast
i en udviklingsplan for at
forebygge, at udviklingen ikke vender igen. Men der er
behov for at have en dialog
om, hvorvidt der er noget, der
skal justeres. Jeg har hele tiden efterlyst fleksibilitet, så
man ikke stivnakket holder
fast i en plan, når der sker ændringer i et boligområde, siger hun.
Samtlige politikere understreger, at det selvfølgelig er
positivt, at Munkebo er kommet af ghettolisten. Alle bifalder samtidig den indsats, der
ligger bag - både fra kommunens, boligforeningens og beboernes side.

I Alfabo glæder formanden
Yes, det lykkedes, tænkte Bent Jacobsen fra
boligselskabet Alfabo, da Munkebo tirsdag
røg af den hårde ghettoliste. Nu vil han
genoptage kampen for at undgå at nedrive
og sælge boliger i området.
Lena Juul
LJU@jv.dk

KOLDING: At 15 flere lejere er
kommet i arbejde betyder, at
boligområdet Munkebo nu
ikke længere står på Trafikog Boligministeriets liste over
hårde ghettoer.
- Yes, det lykkedes, tænkte
jeg, da jeg så listen. Nu kan de
1418 beboere børste det hår-

de ghetto-stempel af sig. Og
det skal vi hjælpe dem med
ved at dele nyheden og fortælle de gode historier fra
området. Den anden side af
sagen er, at vi alligevel skal
gennemføre udviklingsplanen, siger Bent Jacobsen, der
er formand for boligselskabet
Alfabo, der står for boligerne.
Udviklingsplanen ventes at
koste boligselskabet 160 millioner kroner.
Nogle af planens tiltag vil

han gerne gennemføre, andre
er han godt træt af. Størst frustration vækker det, at boligselskabet står til at skulle
rive 36 lejligheder ned. Han
er heller ikke begejstret for at
skulle sælge 36 boliger.
- Vi har også et stykke jord,
hvor planen var, at det skulle
sælges til byggeri af private
boliger. Det vil jeg være ked
af, fordi vi ikke kan få en fornuftig pris for grunden. Som
jeg ser det, så forærer jeg noget af det væk til skade for vores lejere, siger han.
Han har ikke opgivet kampen for at få ændret udviklingsplanen.
- Det, jeg nu håber på, er, at
vi kan få vækket nogle af
Christiansborg-politikerne,
så vi slipper for at gennemfø-

JYDSKEVESTKYSTEN KOLDING
ONSDAG 2. DECEMBER 2020

KOLDING

5

Munkebo er røget af Trafik- og Boligministeriets liste over hårde
ghettoer i Danmark. Alligevel er
udgangspunktet, at områdets udviklingsplan, der indebærer, at
boliger skal sælges og rives ned,
gennemføres. Arkivfoto: Søren
Gylling

FAKTA
UDVIKLINGSPLANEN
Munkebo består af 585 familieboliger.
Fordi boligområdet indtil
tirsdag stod på den hårde
ghettoliste, skal der gennemføres en udviklingsplan,
der reducerer antallet af familieboliger fra 100 til 60
procent.
Det indebærer blandt andet:
At 36 boliger skal rives ned.
At 36 boliger skal sælges.
At et stykke jord i området
skal sælges til privat byggeri.
At unge får fortrinsret til omkring 50 mindre boliger i området.
At 12 boliger omdannes til
ældreboliger.
Boligselskabet venter at udviklingsplanen samlet vil give det en udgift på omkring
160 millioner kroner. Dertil
skal lægges kommunale udgifter.

Udviklingsplanerne skal fastholdes for at sikre mere blandede boligområder. I sidste ende skal det være med til at sørge for, at alle børn uanset bopæl - får lige muligheder for at klare sig godt, lyder det fra
boligministeren. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020

Boligminister vil
fastholde planen
for Munkebo
Tirsdag røg Munkebo af den hårde ghettoliste, men boligminister Kaare Dybvad Bek
(S) mener, at det alligevel er vigtigt at
fastholde udviklingsplanen for boligområdet. Dermed er det blandt andet fortsat
planen, at 36 boliger skal rives ned.
Marie Prangsgaard Helms
maphe@jfmedier.dk

sig over at ghettostemplet er væk
re hele udviklingsplanen.
Han regner med, at både
Kolding Kommune og BL, der
er interesse- og brancheorganisation for for cirka 530 almene boligorganisationer i
Danmark, kommer på banen
og prøver at lægge pres på
landspolitikerne. Munkebo
er nemlig et af fire boligområder i Danmark, der står i den
situation, at det skal gennemføre en udviklingsplan, selv
om det er røget af den hårde
ghettoliste.

På vippen i flere år
Bent Jacobsen, der er formand for boligselskabet Alfabo, var blevet
skuffet, hvis Munkebo ikke var røget af den hårde ghettoliste. Arkivfoto:
Søren Gylling

Munkebo har i flere år været
tæt på at komme af ghettolisten.
- Jeg var ærlig talt blevet
enormt skuffet, hvis vi ikke
var røget af i år, for vi har kun-

ne se en udvikling i samfundet, der har gjort, at flere er
kommet i arbejde, og så ville
det jo løse sig selv. Samtidig
har vi haft regler for, at lejere
på overførselsindkomst ikke
måtte flytte ind, og den regel
vil vi holde fast i, for den giver
god mening i Munkebo, fortæller han.
Kolding Kommune har
også sammen med boligområderne arbejdet for at få flere i beskæftigelse og uddannelse.
Med den nye ghettoliste,
der blev offentliggjort tirsdag,
faldt andelen af borgere uden
for arbejdsmarkedet fra 40,5
procent til 38,7 procent hvilket i faktiske tal svarer til,
at omkring 15 flere personer
er i arbejde.

KOLDING: Boligminister Kaare
Dybvad Bek (S) er ikke klar til
at give Munkebo i Kolding
dispensation til ikke at følge
den udviklingsplan, der ligger
for boligområdet. Selvom
Munkebo tirsdag røg af den
hårde ghettoliste, ser det altså
stadig ud til, at blandt andet
36 boliger skal rives ned i området.
- Planen skal stadig gennemføres. Kolding Kommune og boligorganisationerne
har jo selv haft mulighed for
at udforme udviklingsplanen. Jeg skal ikke kunne svare på, hvorfor de så har valgt
den mulighed, at nogle boliger skal rives ned, siger han.
Udviklingsplanen har været en bunden opgave til boligområder kategoriseret som
en hård ghetto, hvor kommune og boligforening er forpligtet til at nedbringe andelen af almene familieboliger
til 40 procent.
Munkebo har tidligere fået
dispensation til kun at skulle
nedbringe antallet af almene
boliger til 60 procent. Man
har her vurderet, at det kun
kan lykkes ved blandt andet
at rive 36 lejligheder ned, sælge 36 boliger og omdanne 12
boliger til ældreboliger.

Lige muligheder for
børnene

Ifølge boligministeren er det
nødvendigt at fastholde udviklingsplanen for at sikre, at

der fortsat vil være fremgang
i området. Det gælder for eksempel i forhold til antallet af
beboere i beskæftigelse og
antallet af beboere, der er
dømt for at have begået kriminalitet.
- Det handler her om, at
man i Munkebo er lykkes
med at komme under beskæftigelseskriteriet, men
man har stadig en meget høj
andel, der er uden for arbejdsmarkedet. 38,7 procent
er det nu. Det er stadig en meget skæv sammensætning i
forhold til resten af samfundet, hvis du har knap to ud af
fem uden job. Derfor er det
vigtigt at fastholde de gode
ambitioner, så vi får et mere
blandet boligområde, siger
han.
Men, boligminister Kaare
Dybvad Bek, kunne man ikke
fortsætte med de gode ambitioner uden den konkrete
plan?
- Jeg tror, det er vigtigt at
holde fast i, at det at skabe et
mere blandet boligkvarter ikke kun handler om lige at
komme under grænsen. Det
handler også om på lang sigt
at sørge for, at man møder
hinanden på tværs af etniske
og sociale skel. Og det handler om at sørge for, at de børn,
der vokser op i udsatte områder i Kolding, får de samme
muligheder som resten af
børnene i byen. Der, tror jeg,
at det er vigtigt at holde fast i
målsætningen om blandede
boligområder, og derfor skal
vi holde fast i planen, siger
boligministeren.

