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Stadig et stykke arbejde at gøre
Byrådspolitikere glæder 
sig over, at Lindholm 
ikke længere har status 
af ghetto-område. Men 
der er stadig et stykke 
arbejde at gøre, påpeger 
René Christensen (DF).

NYKØBING Både hos Social-
demokratiet og Dansk Fol-
keparti er der glæde over, 
at Lindholm nu er fjernet 
fra Transport- og Boligmi-
nisteriets ghettoliste. Men 
det betyder ikke, at man nu 
kan læne sig tilbage og 
slappe af, advarer René 
Christensen (DF).

- Jeg er glad for, at det li-
ge lykkedes at komme un-
der grænsen, men vi har 
stadig noget arbejde foran 
os med at sikre, at vi ikke 
kommer på listen igen. Vi 

har blandt andet nogle ud-
fordringer på beskæftigel-
sesområdet og med, at der 
er mange beboere på over-
førselsindkomst.

- Derfor bør vi bruge de 
værktøjer, der er i ghetto-
pakken noget mere, blandt 
andet omkring 225-timers 
reglen.

- Vi kan ikke have så stor 
en gruppe af særligt ind-
vandrerkvinder, som på 
10.-15. år ikke står til rådig-
hed for arbejdsmarkedet. 
Så der ligger stadig en stor 
opgave, som vi skal have 
løst i fællesskab, og nu har 
vi fået et år mere til det, si-
ger han.

Socialdemokratiets Si-
mon Hansen er også glad, 
men påpeger også, at der 
stadig skal gøres en ind-
sats.

- Det er rigtig vigtigt. Vi 
har en masse positivt arbej-
de i gang i området, som nu 
kan fortsætte uden trusler 
om sanktioner. Det er vig-
tigt, at vi holder fast i at få 
flere i området i arbejde og 
uddannelse, siger han.

Formanden for kommu-
nens beskæftigelsesudvalg, 
Ole K. Larsen (V), jubler 
også - og løfter samtidig pe-
gefingeren lidt.

- Det er fantastiske nyhe-
der både for borgerne i om-
rådet og for resten af Guld-
borgsund Kommune.

- At vi ikke længere har 
et boligområde på ghettoli-
sen vil styrke kommunens 
image yderligere og med-
virke til at øge bosætnin-
gen i Guldborgsund samt 
forbedre vores muligheder 
for at tiltrække nye virk-

somheder og dermed ar-
bejdspladser til kommu-
nen.

- Men i glæden over at 
være kommet af ghettoli-
sten må vi ikke glemme, at 
Lindholm fortsat er et ud-
sat boligområde med en del 
borgere uden tilknytning til 
arbejdsmarkedet.

- Det er derfor afgørende, 
at vi fastholder vores ind-
satser i området blandt an-
det med en særlig beskæf-
tigelsesindsats for at få 
flere beboere ud på ar-
bejdsmarkedet, samt med 
nedrivning af boligblokke 
og opførelse af andre bolig-
former, som kan sikre en 
mere blandet befolknings-
gruppe i området og derved 
medvirke til at løfte det 
yderligere i fremtiden, si-
ger han. jap

- Det er rigtigt godt, for det stempel, som man har haft ude i Lindholm-området, kommer man af med nu, siger borgmester John Brædder 

Lindholm er ikke længere med på ministeriums såkaldte ghettoliste

Ghetto-stempel fjernet
NYKØBING Lind-
holm-området i Nykø-

bing er officielt ikke længe-
re en ghetto.

Boligområdet har de se-
neste tre år været med på 
Transport- og Boligministe-
riets liste over socialt bela-
stede områder, den såkald-
te ghettoliste.

Men på den nyeste liste, 
som netop er offentliggjort, 
figurerer Lindholm ikke. 
Og det vækker stor begej-
string hos borgmester John 
Brædder (G).

Borgmester jubler
- Jeg er jublende lykkelig 
for at sige det mildt. Det er 
det, vi har arbejdet på, si-
den Lindholm kom med på 
listen i 2017, og vi stod fak-
tisk i den situation, at hvis 
ikke vi kom af listen snart, 
så var vi røget på den så-
kaldt hårde ghettoliste i 
stedet, og det ville medføre 
helt andre restriktioner, si-
ger John Brædder med 
henvisning til, at et område 
kun må stå på den “almin-
delige” ghettoliste i en be-
grænset periode.

- Det er rigtigt godt, for 
det stempel, som man har 
haft ude i Lindholm-områ-
det, kommer man af med 
nu. Og det er jo ikke et far-
ligt område at bo i. Der er 
lækre boliger, og de senere 
år er der investeret millio-
ner i området af både bolig-
selskaber og kommunen.

- Men der er ingen tvivl 
om, at vi skal fortsætte med 

at arbejde med området, for 
der bor stadig mange, som 
står udenfor arbejdsmarke-
det, så de indsatser, vi alle-
rede har sat i værk, de fort-
sætter, pointerer John 
Brædder.

Det indebærer blandt an-
det, at fire boligblokke skal 
rives ned og erstattes med 
48 nye boliger i såkaldt tæt-
lav bebyggelse.

Det fremgår ikke af op-
lysningerne fra Transport- 
og Boligministeriet, hvad 

den præcise årsag er til, at 
Lindholm nu er fjernet fra 
listen. Men ifølge John 
Brædder skyldes det en 
kombination af, at andelen 
af indvandrere og efter-
kommere fra ikke-vestlige 
lande ikke længere oversti-
ger 50 procent.

Samtidig tæller de ældre-
boliger, som ligger i områ-
det, nu med i statistikken, 
hvilket de ikke har gjort 
tidligere.

- Jeg er egentlig også 

græsk-katolsk med, hvad 
årsagen er. Jeg synes jo al-
drig, at Lindholm har for-
tjent at være på den liste, 
siger en meget tilfreds John 
Brædder.

Lindholm er dog ikke 
helt fjernet fra ministeriets 
søgelys. Området er stadig 
med på listen over udsatte 
boligområder.

- Dejlig overraskelse
Hos det boligsociale Lind-
holm Indefra er begejstrin-
gen også til at få øje på.

- Det er en dejlig overra-
skelse. Det var ikke, hvad 
vi havde regnet med, men 
jeg vidste heller ikke, at mi-
nisteriet havde ændret må-
den, listen bliver opgjort 
på.

- Det betyder, at vi ikke 
skal stoppe op, men får no-
get ro til at fortsætte det ar-
bejde, vi er i gang med om-
kring øget uddannelse og 
beskæftigelse, og det er 
fantastisk. Men jeg mener 
også, at det er det rigtige at 
fjerne os fra listen, for jeg 
synes ikke, at Lindholm er 
en ghetto, siger projekt-
medarbejder Trine Schäch-
ter Rasmussen fra Lind-
holm Indefra.

Det er ikke kun Lind-
holm, der er pillet af ghet-
tolisten. I det hele taget er 
listen skrumpet voldsomt - 
fra 28 sidste år til nu 15 på 
landsplan.

JAKOB POULSEN 
jap@ftgruppen.dk

Boligblokkene i Lindholm-området er nu officielt ikke længere 
en del af et ghetto-område. Foto: Anders Knudsen/ArKivFoto

- Det er den 
bedste julegave
Direktørerne for to af 
de lokale boligselska-
ber er meget tilfredse 
med, at Lindholm-kvar-
teret er fjernet fra 
ghettolisten.

NYKØBING - Det er den 
bedste julegave, vi og vo-
res beboere kan få. Det 
er et bevis på, at vores 
fokus på at ændre bebo-
ersammensætningen i 
området er lykkedes.

Sådan lyder den umid-
delbare reaktion fra Lis 
Bentin, direktør for Ny-
købing F. Boligselskab, 
efter meldingen om, at 
Lindholm-kvarteret i 
Nykøbing nu er fjernet 
fra Transport- og Bolig-
ministeriets liste over så-
kaldte ghettoområder. 
Lindholm fortjener langt 
fra at blive kategoriseret 
som et ghettoområde, 
mener hun.

Nykøbing F. Boligsel-
skab er med godt 300 bo-
liger den største udlejer 
af almene boliger i om-
rådet, og Lis Bentins 
glæde skyldes ikke kun 
tilfredshed med at være 
kommet af ghettolisten, 
men også det faktum, at 
man risikerede inden 
længe at ryge på den 
hårde ghettoliste med 
flere restriktioner til føl-
ge, hvis ikke situationen 
blev bedre.

Et område må nemlig 
kun stå på den ”alminde-
lige ghettoliste” i en be-
grænset periode.

- Ved at vi er kommet 
af ghettolisten, har vi få-
et luft til at arbejde vide-
re uden at have ”en pi-
stol i nakken”, så nu 
handler det om at holde 
fokus og bevare næsen i 
sporet, siger Lis Bentin.

Et af de udslagsgiven-
de elementer i forhold til 
at få Lindholm fjernet 
fra ghettolisten har væ-
ret, at det er lykkedes at 
ændre beboersammen-
sætningen.

For at få en bolig i 
Lindholm-kvarteret i 
dag skal alle voksne i 
husstanden enten være 
under uddannelse eller i 
arbejde. Ellers vil de bli-
ve anvist en bolig i en af 
boligselskabernes andre 
afdelinger. Det er et krav, 
som byrådet har vedta-
get, forklarer Lis Bentin.

Det skyldes, at et bo-

ligområde med over 
1.000 beboere ifølge kra-
vene fra ministeriet bli-
ver betragtet som et 
ghetto-område, hvis an-
delen af indvandrere og 
efterkommere fra ik-
ke-vestlige lande oversti-
ger 50 procent, og hvor 
mindst to af fire andre 
kriterier er opfyldt.

Direktør jubler
Hos Boligselskabet 
Fjordparken er glæden 
også stor, efter at ghet-
to-stemplet nu er fjernet 
fra området.

- Det er fantastisk! Jeg 
kan næsten ikke få ar-
mene ned, og det viser 
jo, at vores indsatser er 
lykkedes, jubler selska-
bets direktør Anita Ulrik 
Sørensen.

Fjordparken er med 
deres afdeling Lindepar-
ken med 240 familieboli-
ger en af de største udle-
jere af almene boliger i 
området, og Anita Ulrik 
Sørensen glæder sig ik-
ke mindst på beboernes 
vegne.

- Det er jo stigmatise-
rende for dem, der bor 
der, at komme på den li-
ste, siger hun.

- Vi var fulde af forhåb-
ning om, at vi ville blive 
taget af listen igen, for vi 
har kørt en massiv ind-
sats sammen med kom-
munen og de andre bo-
ligselskaber for, at det 
skulle ske.

- Man kan ikke sige, at 
det er én ting, der har 
gjort udslaget, for det er 
mange bække små både 
i forhold til lovgivningen 
og det at sikre, at flere 
får tilknytning til ar-
bejdsmarkedet eller 
kommer i uddannelse. 
Samtidig har vi holdt 
skarpt fokus på beboer-
sammensætningen, og 
det er noget, der har ta-
get en længere årrække, 
forklarer hun.

Direktøren synes i øv-
rigt ikke, at det var fair, 
at Fjordparkens afdeling 
kom med på ghettolisten 
til at begynde med.

- Vi syntes, det var lidt 
uretfærdigt, for hvis du 
tog Lindeparken som en 
selvstændig afdeling og 
flyttede den til Nørrebro, 
ville den ikke blive be-
tragtet som en ghetto, si-
ger Anita Ulrik Søren-
sen. jap


