
Brøndby, den 1. oktober 2020 

Kære statsminister, justitsminister, boligminister, KL-formand og BL-formand. 

 

Først og fremmest vil vi gerne takke ministrene for, at I med jeres besøg på Motalavej i Korsør den 10. 

september 2020 viser, at I tager aktuelle udfordringer i de almene boligområder alvorligt. Det er de 

udfordringer, der opstår, når få beboere ikke vil fællesskabet. Det betyder, at mange mennesker føler sig 

utrygge der, hvor trygheden burde være allerstørst – i deres eget hjem. 

 

De få beboere er i allerhøjeste grad med til at påvirke omverdenens syn på nogle af vores almene 

boligområder. Det er ikke sært, at andre tænker ”parallelsamfund”, når de kigger på begivenhederne på 

Motalavej. Flertallet af beboere kan være nok så gode samfundsborgere uden at påvirke det billede. 

 

I Brøndby ser vi også eksempler på, at det er de få, der ødelægger det for de mange. Vi arbejder målbevidst 

på at skabe trygge boligområder, hvor beboerne kan leve i fred og ro. Men nogle gange kommer vi til kort på 

grund af de rammer, vi arbejder under. 

 

Den nuværende mulighed for at sætte folk ud af deres lejligheder, hvis de begår visse former for kriminalitet, 

er meget tung at arbejde med, som I også har hørt fra BoligKorsør. Derfor støtter vi forslaget om, at det skal 

være lettere. Men vi bør ikke stoppe der. 

 

Konsekvensen kan nemlig blive, at problemet flytter videre til et andet boligselskab. I stedet for at flytte 

problemet fra det ene boligområde til det andet, mener vi, at Boligselskabernes Landsforening og 

Kommunernes Landsforening skal sætte sig sammen og udfærdige et forslag til regeringen, som går på, at 

når alle sociale tiltag er udtømte, skal man kunne give en hel familie en karenstid på 2 år i den almene 

boligsektor. Vi skal have mulighed for at give dem det røde kort. 

 

Vi er nødt til at tage alvorlige skridt af hensyn til det meget store flertal, som gerne vil leve i fred og ro. Det er 

nødvendigt, hvis vi vil vores almene boligområder og de værdier, der gør det attraktivt at bo her. 

Ressourcestærke familier skal ikke se det som eneste udvej at flytte for at sikre familiens tryghed og undgå 

stigmatisering. 

 

Vi vil utrætteligt og med alle til rådighed stående midler arbejde for, at vores beboere kan leve og arbejde i 

tryghed og sikkerhed. Det arbejde handler også om at skabe et andet billede af boligområderne – et billede, 

der yder retfærdighed til de mange, der lever lovlydigt og bidrager til samfund og fællesskab. Vi ser frem til 

regeringens udspil. 

 

Med venlig hilsen 

 

Michael Buch-Barnes   Brian Taudahl Børgesen 
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