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Der er støre kamp om
boligforeningemes godt
4O.OO0 almene familie-
boligeriAarhus.Idag
søger næsten halvdelen
af de tilmeldte påbolig-
foreningers fælles ven-
teliste aktivt efter et n¡
sted at bo.

JONAS HVID
jonas.hvid@jp.dk

o

bolig. En ny opgørelse herfra
viseç at 50.363 lige nu står
opført som aktivt bolig-
søgende til en familiebolig. I
2A77 søger rekordr4ange ak-
tivt boliger og udgør næsten
halvdelen, 43 pct., af alle til-
meldte hos boligforeninger-
ne.

Boligforeningeme har i det
hele taget oplevet en stor
stigning i antallet af med-
lemmer på ventelisten, hvor
folk mod et beløb på 100 kr.
om åretkan optiene en høie-
re anciennitet som kan lette
muligheden for at få en bolig,
når de måtte søge en sådan. I
februar havde AARHUSbolig
716.744 medlemmer, knap
28.000 flere end fem åt før.

"Tallet af tilmeldte vokser
voldsomt. Det er et udûyk
for, at Aarhus er populær, og
at folk geme vil flytte hertil,"
siger Anders Rønnebro, for-
mand for boligforeningeme i
Aarhus og direktør i AAB.

ventetid på fs år
Han påpeger, at byggeriet af
almene boliger ikke kan følge
med efterspørgslen. Tal fra
boligforeningeme vise¡ at
der siden 2Ol2ktn er kom-
met 928 nye familieboliger
hos boligforeningeme, der i
år har 40.551

Dem er der blevet mere
kamp om, idet der i samme
årrække er kommet 18.500
flere aktivt boligsøgende,' så

omkring 50.000 i dag venter
på enbolig.

"Ventetiden bliver længe-
re og længere, og der er man-
ge års ventetider de fleste ste-
der. Hvis du skal have en bo-
lig, gårderminimum et-to ar,
og så er det i Høming,< for-
tæller Betina Højmark.

Hun oplyser, at det tager
ca. 15 år fra folk skriver sig
op, til dekan flyne indi et af
AAB's rækkehuse i afdelin-
gen Skovbakken i Aarhus N,
meùs organisationens korte-
ste ventetid er en toværelses-
lejlighed i Sandkåsparken,
Aarhus V, hvor der er om-
kring fem års ventetid.

Selv om det ser sort ud for
boligsøgende, som ikke har
et gammelt boligbrev ogved-
ligeholdt ancienniteten ved
at betale 100 kr. om året, har
udleiningschefen dog et godt
fif.

uHold jer klar, nåt der er
nyt byggeri, fordi her er der
usikkerhed om, hvorvidt de,
som står på ventelisten, har
lyst til at flylte eller ej," siger
hun og tilføier, at ved AAB's
nye boligafdelinger Æblelun-
den i Hiortshøj og Havnen i
Aarhus Ø gikhalvdelen af bo-
ligeme til folk, som ikke stod
på ventelisten.

Flere boliger på vei
Kommunen skal betale 10
pct. af byggesummen, når
der opføres almene boliger.

))
Vi har mange, der
ringer og kommer
hver uge, og som vi
må sende retur, for-
di der ikke er boliger
nok. Vi skuffer de
fleste, desværre.

Betina Højmark,
udtejningschef AAB

For at boligforeningeme over
fire år kan'bygge mere end
L.600 nye almene familie-
boliger, afsatte byrådet ved
budgetrorliget i fior såùedes
232mio.kr.

I de kommende år vil der
blive opført historisk mange
almene familieboliger i Aar-
hus. Som beskrevet iJP Aar-
hus i fjor forventer kommu-
nen, at der bliver opført
1,.997 nye af slagsen i2016-
2079.

Ifølge byens boligpolitik
skal kommunen støtte byg-
geriet af almene familieboli-
gei og almene ungdomsbo-
liger, så de fortsat udgør ca.
en fjerdedel af boligmassen i
Aarhus.

Det forventes de allerede
planlagte familieboliger at
kunne sikre, men for ogsâ i
fremtiden at kunne leve op
til boligpolitikkens gode in-
tentioner, kræver det snarlig
handling fra byrådet, mener
Anders Rønnebro.

>Hvis vi fortsat geme vil
have den blandede by, så
kræver det, at der bliver sat

flere penge af til, at vi kan op-
føre flere almene familieboli-
ger om året,< siger forman-
den.

Han henviser til, at der fra
2020 og frem kun er afsat ca.
40 mio. kr. fuligt til210 nye
almene famiìieboliger om
året.

Brug for 375 ekstra botiger
Ifølge Aarhus Kommunes af-
deling for alment byggeri vil
det kræve yderligere 375
familieboliger om åreti 2020
og 2021 for at kunne holde
trit med udviklingen på bo-
ligmarkedet og sikre, at hver
fierde bolig i Aarhus er al-
men. I de efterfølgende år
forventer kommunen, at be-
hovet for flere almene bliver
mindre i takt med bolig-
udviklingen.

Det koster kommunen ca.
180.000-200.000 kr. pr. ny al-
men familiebolig. Siledes vil
kommunens udgifter til 375
ekstra boliger blive ca. 72
mio. kr.

Byrådet er i disse uger ved
at lægge kommunens budget

Desværre, I må stadig vente
og givewis i mange år.

Beskeder i den stil må by-
ens boligforeninger oftere og
oftere skuffe folkmed, nårde
møder op hos boligforenin-
geme eller rihger fgr athøre,
om de snart har fået en leilig-
hed.

>Vi har m¿lrrge, der ringer
og kommer hver uge, som vi
må senderetur, fordi derikke
er boliger nok. Vi skuffer de
fleste, desværre,* fortæller
Betina Høimark, udle jnings-
chef hos byens største bolig-
organisation Arbejdemes
Andels Birligforening (AAB),
hvor det i gennemsnit tager
syv år at få en bolig.

Hun arbejder desuden
med de aarhusianske bolig-
organisationers fælles vente-
listesamarbeide, AARHUS-
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DVi sover i et rum alle safirmen,
og vi er ved at blive vanvittige(
Jesper Madsen hari to
år forgæves forsøgt at
finde en nylejlþhed,
så hans kone og to pi-
ger kan få mere plads.

JONAS HVID

þnas.tlid@jp.dk

Far, mor, et lille'bam og en
pige på tænklen til teenage-
stadiet harmonerer-mege(
dfuligt med en tbVærelset-
lejli ghe¿ ms¿ et te-køkken.

Det kan S4-årige Jesper
Madsen og hans kone, Rin
Narhkhot, 32 år, sk¡ive un-
der på.

Derfor har de i to år fsi-
søgt at få en støne Iejlighed
hos.en af byens boligfor-
eningeç så de kan flytte fra
deres leilighed på 67 krm i
I¿tinerkvarteret.

>þgergladforatbomidt
i Aarhus og har boet i leilg-
heden i23 år. Men de sene-
ste tre år, har ieg boet her
med min familie. Vi sover i
et rum alle sammen, ogvier
ved.at blive vanvittige,< si-
gerJesper Madsen, som ud-
dyber, hvordan det påvirker
familien:

>Vores store pige, Fom på
12 ar, kan ikke få sit eget væ-
relse oghave veninder med
hjem. Det kan vi ikke byde
hende. Vores lille datte¡,
Nattascha på tre ar, vil ikke
altid sove til tiden og væk-
ker den store, som skal op
og i skole. Det her giver me-
ga-problemer.<

Jesper Madsen betaler i dag
4.000 kr om måneden plus
forbrug. Familiens smerte-
grænse for en ny leilighed er
7.000 kr., da han, der tidliç-
re har arbeidet som teatertek-
niker, lider af posttraumatisk
stress og er på sygedagpenge.
Iføþ Jespe.r Madsen har
hans kone ingen indtægter
og faringen ydelser fra det of-
fentlige, da hun kommer fta
Thailand.

Tilbudt for dyre boliger
Jesper Madsen er indfødt aar-
husianer og har fonøgt atûn-
de en tre- eller fireværelses-
lejlighedvia sit store netværk
i byen.

På det private marked har
han fået tilbudt en frn lejlig-
hed, men kunne ikke betale
prisen på 12.500 ekskl. for-
brug.

Heller ikke hos byens bo-
ligforeninger har han hidtil
haft held med et lykkeligt
match efter at have aktiveret
sit boligbrev fta t97 7 for to ãn
siden. Et tilbud om en lejlig-
hed i Teglgården i Lange-
landsgade måtte han takke
nei til for tre mårreder siden,
fordi husleien lå på 9.800 kr.

Tiods støigener fta et nær-
liggende spillested og de for
trange kår er Jesper Madsen
ikke indstillet på at flytte alle
steder hen:

>Vi vil helst blive inde i by-
en, og ieg vil ikke bo i Gelle-
rup, Bispehaven og Rosen-
høi. Det er alt for utrygt-<

Aarhus Kommune harved-
taget en boligpolitik bl.a. for

at sikre, at folk med lavere
indkomster også har mulig-
hed for at ûnde boliger i de
attraktive bydele. Disse fine
ambitioner savirs Jesper
Madsen at se omsat ftaordtil
handling.

>Det hænger jo ikke sam-
men. Hvor er de leiligheder
henne i byen, som ieg har råd
til at betale?Jeg kan ikke ûn-
de dem. Der er ingen i min
lønindkomstgruppe, der har
råd til at bo i Aarhus Kommu-

))
Hvor er de lejlig-
hederhenne i
byen, som jeghar
råd til at betale?

Jesper Madsen,
botigsøgende

ne. Der burde da være plads
til alle, men det ender med,
at der kun er plads til eliten."

Afsat penge til nye boliger
Bóligrådmand IGistian
Würtz (S) men--er, at Jesper
Madsen er ramt af, at der i en
årrække ikke er blevet bygget
noknye almene boliger.

>Når køen vokser, samtidig
med at der ikke bliverbygget
så m¿rnge nye bolig-
foreningsboliger, er det na-
tuIgt, at køen bliver længe-
re. Det er ikke tilfredsstillen-
de,< siger han og understre-
ger, at byrådet derfor for to år
siden satte millioner af til, at
der kan opføres 400 nye al-
mene familieboliger om året
i fue år. Efterhånden som de
er opført, vil situationen se
bedre ud, mener rådmanden.

>Vi har taget det rigtige
skridt, og det vil batte noget,
men det tager tid at komme
fra bevilling til, at boligeme
står der. Så på den måde har
vi været bagefter.<

fot 2OL8-?-021. Selv om An-
ders Rønnebro medgiver, at
det også ermuligtatvente til
budgeforhandlingeme næ-
ste år eller om to år, under-
streger han, at det er bedst,
hvis politikeme allerede i år
aftaler, atpengene skal afsæt-
test:J20?-0 og2-02L:

>Boligbyggeri er langsom-
meligt, fta vi finder en grund,
der er interessant, til vi får
bygget, kan der gå mange ar.
Også for kommunen er det
nemmere med en længere
planlægningshorisonf så
den kan nå at få lokalplaner
gennemført."

EL vil afiiætte flere penge
Iftistian Würtz (S), rådmand
for Tèknik og Miliø, der ad-
ministrerer alment byggeri i
Aarhus, vil ikke lægge sig fast
på, at pengene til flere famili-
eboliger bliver fundet i de
igangværende budgeffor-
handlinger.

>Vi skal være opmærksom-
me på at løse problemet i or-
denligt tid. Det er ikke, fordi
vi lige i morgen står over for

VENTELISTER

Boom ibotigsøgende

De aarhusianske botigforening-
ers fættes ventelistesystem har
oplevet en stigning i både antaþ
let af passive medlemmer og
aktivt søgende efter en botig.
Her er tal fra februar:
2012:89.147 tltmetdte
- 32.02O aktive:
2013:97.160 - 34.631.
2014:1O1.814 - 38.502.
2O15:110.113 - 43.406.
2O16: 113.007 - 46.081.
2017=116.744- 50.529.
il 9-2017= 50.363 aktive.

Efter en stor mængde opkæv-
ninger i januar, sker der typisk et
fatd i foråret, hvor fotk udmet-
des. I løbet af året st¡ger anta[-
let igen.
Kil-dæ: Aarhuçbol.iø

Den 54-årige Jesper Madsen,
hans hustru og famitiens to børn,
deler 67 kvm i Latinerkvarteret.
Familien har ito år forsøgt at få
en støne tejtighed gennem en af
byens botigforeninger, men
hidtit uden hetd.
FOTO: MIKKEI BERG PEDERSEN

et kæmpe problem, men det
er en vigtig dagsorden og
indgår også i de budgetdrøf-
telser, der er i gang,< siger
han"

Enhedslisten har til bud-
geúorhandlingeme stillet et
forslag om at afsætte penge,
så mindst hver fierde nye bo-
lig i Aarhus er almen i hele
den kommende ûreårige
budgeperiode.

"Med den rivende udvik-
ling Aarhus er inde i, er det
absolut nødvendigt at bygge
flere almene boliger, hvis al-
mindelige mënnesker også
skalkunne have rådtil atbo i
Aarhus,.. lyder Peter Hegner
Bonfils (EL) begrundelse for
forslaget.

IGistian WiiLrtz er helt enig
i, at der skal bygges flere al-
mene boliger. Ikke mindst i
lyset af boligforeningemes
boom på ventelisteme.

>Det vidner om, hvor vig-
tigt deter, at derbliver bygget
flere almene boliger, ellers ri-
sikerer vi, at foþ der geme
vil bo i Aarhus, ikke har råd til
det."

Titbuddet gætder fra man. d. 11. til søn. d.17. sep.
Åbent: Man-fre 10-20 . Lør-søn i0-18
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LOOo/o smags-
oplevelse

Cotes du Rhone i verdenshlasse. Helt mørk i
glasset, massd af moden rød og sort frugt.

Rost af vhforfatter Oz Cla¡he som en
af "verdens 250 bedste vine

Har fået tildelt 91 poÍnt af Robert Parher.

Vinen er 200lo passion,20% drøm,2oo/o
hjerle,2ïo/osjæl og 20olo hrop.

Stenetjordbund bidrager med saft og
struktur. Sandet jordbund giver balance og
frishhed, og ler og shifer bringer volumen
og blødhed til vinen

Vinen smager ualmindeligt godt alle¡ede
nu, men kan sagitens gerffnes i kæl-
deren et par år.

KØB OGSA PA

SALLING.DK6500
Nuhun

SPAR 8495

2015 XAVIER lo0o/o
Côtes-du-Rhône, Franhrig
Normalpris pr. fl. 149es
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