
4 MANDAG  3. DECEMBER 2018 : FOLKETIDENDE
NYKØBING
GULDBORGSUND-REDAKTIONEN

STJAL PENGESKAB
BRUSERUP En villa i Bruserup er mellem 
5. november og 1. december blevet udsat 
for indbrud. Samtlige skuffer og skabe 
i huset er blevet gennemrodet, og tyvene 
har stjålet et sølvgrå pengeskab, der må-
ler 60 gange 60 centimeter. I pengeska-
bet var fire herreringe, nogle dokumen-
ter samt nogle forskellige halskæder.

IGEN FORSØG PÅ INDBRUD
NYSTED Mellem fredag og lørdag er Løve 
Apoteket i Nysted blevet udsat for et for-
søg på indbrud. Tyven har forsøgt at af-
liste vinduet i hoveddøren, dog uden 
held. Et lignende forsøg blev gjort i sid-
ste uge mod apoteket.

FÆNGSLET FOR SLAG
NYKØBING Søndag omkring klokken 
02.00 anholdt politiet en 22-årig mand 
fra Nysted på Brovejen, som ifølge poli-
tiets oplysninger havde været i et slags-
mål. Den 22-årige havde tildelt knytnæ-
veslag i ansigtet til en 24-årig mand fra 
Gedser og blev efter anholdelsen frem-
stillet i et grundlovsforhør, da han var 
tidligere straffet for lignende sager.
Den 22-årige blev herefter varetægts-
fængslet indtil 17. december.
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FORSØGTE ILDSPÅSÆTTELSE
SAKSKØBING Til en lejlighed på Gartner-
vænget tilhørende Saxenhøj blev politi 
og brandvæsen lørdag klokken 20.39 til-
kaldt.
I lejligheden boede en 71-årig mand, 
som havde lagt en bunke tøj i sin lejlig-
hed og forsøgt at antænde denne. Det 
lykkedes dog umiddelbart ikke for man-
den at få ild i andet end tøjet, hvorfor 
der kun var en del røgudvikling i lejlig-
heden.
Den 71-årige mand blev af politiet vur-
deret til at være uligevægtig og vred, og 
da han var faldet lidt ned, kunne politiet 
klokken 21.07 anholde manden.
Han blev herefter fremstillet i grund-
lovsforhør for forsøg på ildspåsættelse, 
hvilket han blev varetægtsfængslet for.

Opdateret ghettoliste rykker boligområdet Lindholm 
nærmere på en status som hård ghetto

Boligselskab frygter at 
gode boliger rives ned

Boligområder, der har været på ghettolisten i fem år, 
karakteriseres som et hårdt ghettoområde. Boligom-
rådet Lindholm figurerer nu for andet år i træk på den 
bløde ghettoliste. Hvis boligområdet de kommende tre 
år også står på listen, vil Lindhom blive klassificeret 
som en hård ghetto. I så fald forpligtes Guldborgsund 
Kommune til at skære andelen af almene familieboliger 
i området til højst 40 procent inden 2030, for eksempel 
gennem nedrivninger af boligmassen. 

NYKØBING Trods ind-
satser fra både kom-

munen, boligselskaber og 
boligsociale projekter er 
det ikke lykkedes at få de 
cirka 700 lejligheder, der 
udgør boligområdet Lind-
holm, af regeringens ghet-
toliste.

Det er andet år i træk, at 
boligområdet er at finde på 
den berygtede liste. Hvis 
boligområdet ikke kommer 
af listen i løbet af de kom-
mende tre år, vil Lindholm 
få stemplet “hård ghetto”, 
der åbner op for en række 
sanktioner mod boligområ-
det, blandt andet nedriv-
ninger af boligblokke.

Udsigten til nedrivninger 
ærgrer Lis Bentin, der er 
direktør i Nykøbing F. Bo-
ligselskab, der er det stør-
ste af tre almennyttige bo-
ligselskaber i Lindholm. 
Boligselskabet har for nylig 
afsluttet en større renove-
ring af 182 boliger i Lind-
holm til en pris på 54 milli-
oner kroner og skiftet 
vinduer i 120 boliger til en 
pris på knap 15 millioner 
kroner.

- Lejlighederne i Lind-
holm er gode boliger, som 
folk er meget glade for at 

bo i. Lindholm er et godt 
boligområde med lav kri-
minalitet, hvor folk føler 
sig trygge. Derfor er det 
grotesk, at boligselselska-
berne, der ejer boligerne, 
kan blive tvunget af rege-
ringen til at rive gode og 
nyrenoverede boliger ned, 
siger Lis Bentin.

Erfaringer fra udlandet
Udsigten til at op mod 441 
af Lindholms cirka 700 bo-
liger skal rives ned, hvis 
boligområdet kommer på 
den hårde ghettoliste, og 
beboerne skal finde andre 
steder at bo, kalder Lis 
Bentin for “tudetosset”.

- Regeringen bør lytte 
mere til fagkundskaben. 
For eksempel har Boligor-
ganisationernes Landsfor-

ening fået udarbejdet en 
rapport, der handler om 
udenlandske erfaringer 
med at flytte beboere til an-
dre boligområder. Her viser 
erfaringerne, at det ikke 
nytter. Der er ingen positiv 
effekt i forhold til at få folk 
i arbejde eller i uddannelse, 
siger Lis Bentin.

Hun finder dog lidt glæde 
i, at Lindholms placering 
på ghettolisten betyder et 
vedvarende politisk fokus 
på at få løst de sociale pro-
blemer, blandt andet mere 
fokus fra kommunens side 
på at levere kommunale 
kerneydelser som en effek-
tiv beskæftigelsesindsats.

Hos det boligsociale pro-
jekt Lindholm Indefra er 
der også bekymring over, at 
Lindholm er rykket et 

skridt nærmere den hårde 
ghettoliste.

- Det, at Lindholm stadig 
står på gheottolisten, får ik-
ke motivationen til at for-
svinde. Tværtimod oplever 
jeg, at det giver mere blod 
på tanden i forhold til at vi-
se omverdenen, at Lind-
holm er et godt og trygt 
sted at bo. Men det er klart, 
at beboerne føler sig pres-
sede af udsigten til om nog-
le år at miste deres hjem. 
Det skaber usikkerhed og 
angst for fremtiden blandt 
borgere, der i forvejen er 
socialt udsatte, siger Trine 
Schächter Rasmussen, der 
er projektmedarbejder i 
Lindholm Indefra.

Trods udsigten til, at 
Lindholm om tre år kom-
mer på den hårde ghettoli-
ste, er Trine Schächter Ras-
mussen fortrøstningsfuld i 
forhold til, at boligområdet 
når at komme helt af ghet-
tolisten, inden der er gået 
tre år.

- Men ting tager tid. 
Fremskridtene sker ikke 
fra den ene dag til den an-
den, siger hun.

MARTIN S POULSEN 
msp@ftgruppen.dk

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) hørte om de mange boligsociale initiativer, da hun besøgte boligområdet 
Lindholm i oktober, men det har ikke betydet noget for områdets status som ghetto. Foto: Claus Hansen

- Beboerne føler sig pressede af udsigten til om nogle år at miste deres hjem,
siger Trine Schächter Rasmussen 
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