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Ordet ghetto forbinder jeg med bander og kriminalitet, og det har vi ikke mere af herude end alle andre steder, siger beboerformand Gerda Corfi tsen

En placering på regeringens ghetto-
liste eller en placering på listen over 
boligområder med “kombineret udlej-
ning” udløser en række muligheder og 
særlige regler. Lindholm fandt i går vej 
til begge lister. Reglerne om kombine-
ret udlejning anvendes i boligområder 
med almene boligafdelinger på mindst 
1.000 beboere.
Mindst 40 procent af beboerne mellem 
18 og 64 år er uden for arbejdsmarke-
det. Her er en oversigt over, hvad det 
betyder, hvis et boligområde ender på 
en eller begge af de to lister:
* Kommuner må ikke placere fl ygtnin-
ge i boligområder, der står på en af de 
to lister.
* Boligsøgende, der i de seneste seks 
måneder er straffet for strafbare for-
hold eller er løsladt fra fængsel, kan 
ikke henvises til boligområderne.
* Det er heller ikke muligt at opnå fami-
liesammenføring, hvis man har bopæl 
i et boligområdet omfattet af defi nitio-
nen for kombineret udlejning.
* Kommunen kan beslutte, at boligsø-
gende, der har modtaget sociale ydelser, 
fordi de er uden for arbejdsmarkedet, 
ikke kan henvises til boliger i området. 
Kommunen skal dog fi nde en bolig et 
andet sted til disse personer.
* Der er afsat 160 millioner kroner år-
ligt indtil 2020 i en pulje i Landsbygge-
fonden til at forbedre infrastrukturen i 
alle store boligområder, der opfylder to 
eller fl ere af ghettolistens fem kriterier.
* Derudover er der to puljer, som ikke 
er forbeholdt boligområder på ghetto-
listen, men da støtten tildeles på bag-
grund af et trangskriterium, vil afdelin-
ger i områder på regeringens ghettoliste 
ofte blive tilgodeset.
* Det drejer sig om en pulje på 465 mil-
lioner kroner årligt til og med 2018 i 
Landsbyggefonden til boligsociale ind-
satser i udsatte boligområder. Samt en 
investeringsramme på i alt 18 milliar-
der kr. fra 2015-2020 til støtte til renove-
ringsarbejder i almene boligafdelinger.
Kilde: Transport-, Bygnings- og Bolig-
ministeriet. /ritzau/
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Lindholm opfylder tre af ghettolistens fem kriterier, og derfor er boligområdet nu udråbt til ghetto. ARKIVFOTO: ANDERS KNUDSEN

NYKØBING  Hver anden  
indbygger er arbejds-

løs, hver anden har ikke 
vestlig herkomst og hver 
anden har grundskole som 
højeste gennemførte ud-
dannelse. 

Derfor placerede rege-
ringen i går boligområdet 
Lindholm, hvor der bor 
1.500-1.600 personer, på 
regeringens nye ghetto-
liste. Den liste blev Lind-
holm også placeret på i 
2013. Dermed bor Gerda 
Corfi tsen, der siden 2004 
har boet på Vendsysselvej, 
nu igen i en ghetto.

- Men det er nu ikke an-

derledes, end det hele ti-
den har været. Vi har det 
trygt og godt herude, siger 
Gerda Corfi tsen, som er 
beboerformand på Vend-
sysselvej.

Kategoriseringen ærgrer 
hende:

- “Ghetto” forbinder jeg 
bander og kriminalitet, og 
det har vi ikke mere af her-
ude end alle andre steder.

En tilsvarende reaktion 
har direktør Lis Bentin, 
Nykøbing F. Boligselskab, 
et af områdets boligselska-
ber.

- Det giver en negativ til-
gang til et velfungerende 

og trygt boligområde, hvor 
beboerne er glade for at 
bo. Så det er faktisk rigtig 
synd for beboerne, at de 
skal udsættes for sådan et 
stempel, siger hun.

Når et boligområde pla-
ceres på ghettolisten, med-
fører det både nye regler 
og muligheder.

- Hvis vi skal drage no-
get positivt ud af den nye 
kategorisering, så er det, at 
det blandt andet åbner for 
nye muligheder for at søge 
puljemidler til området - 
med fokus på en yderligere 
styrkelse af området, siger 
Lis Bentin, som tilføjer, at 

boligselskabet og kommu-
nen må forholde sig til den 
praktiske betydning, pla-
ceringen på ghettolisten 
har, siger Lis Bentin.

Ghettolisten tæller 22 
boligområder. De skal 
opfylde tre af fem krite-
rier for at komme på listen. 
Kriterierne omhandler be-
boernes tilknytning til ar-
bejdsmarkedet, andelen af 
beboere med ikke-vestlig 
baggrund, kriminalitetsni-
veau, uddannelsesniveau 
og indkomst.

MORTEN SKOV MADSEN
msm@ftgruppen.dk

Beboerformand ser ikke sit område som en ghetto

- Vi har det trygt og godt

Kloak:
- Håndtering af forsikringssager
-  Kombineret slamsugning/spulig  

af kloak
- Fedtudskiller
- Sivedræn
-  Rodskæring med rørdræn og  

kloakledning
-  Separering af kloak og regnvands- 

ledning
- Tilslutning af pumpebrønd
- Dræning af grunde og marker
- Spuling af dræn

Have:
- Alt anlægsarbejde
- Fliselægning/brolægning
- Stensætning
- Etablering af indkørsler
- Træ/fliseterrasser
- Opgravning af trærødder

Lidt større opgaver:
- Traktorfræsning/jordafretning
- Etablering af græsarealer
- Slåning af små og store græsarealer
- Reetablering af fodboldbaner
- Etablering af veje og stier

v/ Michael Kjøller ApS
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Vi udfører alt tandprotese-, 

og tandteknisk arbejde

Har du problemer 
med den gamle 

protese...

Bred erfaring inden for faget:
Få dit glade smil tilbage

Jeg har været i tand- teknikerfaget igennem 
24 år. Jeg er uddannet fra Århus tandlægeskole samt
Panum instituttet, og i klinikken arbejder også en
tandtekniker med 30 års erfaring indenfor faget!
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Hjemmebesøg:
Vi kører gerne ud på et hjemmebesøg/hospital/
plejehjem, hvis du på en eller anden måde har 
problemer med at komme på vores klinik.

Kom og få en gratis undersøgelse

DENTAL LABORATORIUM
Aut. Klinisk Tandtekniker


