Til alle beboere i Tingbjerg/Utterslevhuse
Husstandsomdelt d.27.marts 2019 – og offentliggjort på tingbjergforum.dk

INVITATION TIL
INFORMATIONSMØDE OM
UDVIKLINGSPLANEN TIL MINISTERIET
D. 10. APRIL 2019 kl. 19-21
Sted: Idrætshallen, Tingbjerg Skole
PROGRAM

Kl.19

Velkommen

Kl.19.10

Introduktion til aftenens program

Kl.19.20

Indhold i udviklingsplanen til ministeriet

v. Steen Søndergaard Thomsen, formand fsb og John B. Sørensen, formand SAB
v. Søren Houen, ordstyrer fra Rekommenderet

v. Pia Nielsen, direktør fsb og Lene Vennits, Kundechef for SAB v. KAB

Kl.19.45

Hovedgreb: Nye private boliger i Tingbjerg
• Bygården – hvordan gik det med udlejningen og hvad er næste skridt?
v. Mahad Farah, Innovater

• 1000 nye private boliger frem mod 2025 – status på udviklingen
v. Anders Berg Sørensen, NREP

Kl.20.05

Pause og snacks

Kl.20.20

Flere ungdomsboliger i Tingbjerg
v. Pia Nielsen, direktør fsb

Beboerinformation og involvering
v. Lene Vennits, kundechef i KAB

Kl.20.30

Spørgsmål og svar
v. Søren Houen, ordstyrer fra Rekommenderet

Kl.21

Tak for i aften.
v/ Steen Søndergaard Thomsen, formand fsb og John B. Sørensen, formand SAB

> Vend for baggrund

INFORMATIONSMØDE OM
UDVIKLINGSPLANEN TIL MINISTERIET
D. 10. APRIL 2019 kl. 19-21

Sted: Idrætshallen, Tingbjerg Skole

BAGGRUND
Regeringens ghettoplan blev vedtaget i Folketinget i slutningen af november 2018. Det var et bredt
flertal , der vedtog planen: Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti,
Socialdemokratiet og SF stemte alle for.
Ifølge Regeringens ghettoplan er Tingbjerg/Utterslevhuse en ”hård ghetto”, fordi området har været på
Regeringens ghettoliste i over 5 år . Det betyder at fsb, SAB og Københavns Kommune, inden den 1. juni
i år, skal aflevere en udviklingsplan til ministeriet, som både er godkendt af boligorganisationerne og
kommunen. Planen skal vise, hvordan andelen af almene familieboliger i området ”Tingbjerg” vil blive
nedbragt til 40 pct. inden år. 2030.
På et informationsmøde for beboere i Tingbjerg/Utterslevhuse d.8.januar, fortalte vi om den nye
lovgivning, der ligger til grund for at der skal laves en udviklingsplan til ministeriet og om hvilken strategi
fsb og SAB sammen med kommunen har for arbejdet med udviklingsplanen. En opsamling fra
informationsmødet kan hentes på tingbjergforum.dk.

INFORMATIONSMØDET D.10.APRIL
Siden mødet i januar, har vi modtaget svar fra ministeriet på hvilke delområder, der må tælles med i
den såkaldte områdeafgrænsning for området ”Tingbjerg”, og som har stor betydning for hvilke
muligheder, der er for at opnå 40 pct. almene boliger i ”området”.
På baggrund af den strategi, der blev præsenteret d.8.januar 2019 og den nye områdeafgrænsning,
har boligorganisationerne og kommunen nu et udkast til udviklingsplanen klar. Selve udviklingsplanen vil
blive behandlet i organisationsbestyrelserne forud for informationsmødet d.10.april – og i fsb og SAB’s
repræsentantskaber i slutningen af april.

På informationsmødet d.10,.april, kan du høre mere om indholdet af udviklingsplanen til ministeriet og
det vil det være muligt at få en kopi af udkastet på mødet. Vores private samarbejdspartnere vil
derudover give en status på de private boliger, der i øjeblikket bliver bygget og planlægges opført i
Tingbjerg.

> Vend for program

