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BRK overvejer støtte til andelsboliger
AF BJARNE HANSEN / Fredag 24-8-18 - 12:46

RØNNE – Bornholms Regionskommune forventer, at øget tilflytning vil kræve
byggeri af både almene boliger og andelsboliger.
DEL

Print (/print/86637)

Kommunalpolitikernes vision er, at der skal være 42.000 indbyggere i 2028.
Et meget centralt element i kommunalbestyrelsens vision om en forøgelse af
befolkningstallet er etablering af nye boliger.
Derfor lægges der op til, at kommunen skal træffe beslutning om, hvorvidt den vil
begynde at støtte opførelse af andelsboliger økonimisk, sådan som det sker med
alment byggeri.
Alment byggeri kræver mellem 8-12 procent indskud fra kommunen, for at realiseres.
”Fordelene ved det almene byggeri er, at boligforeningerne ikke har til formål at tjene
penge. Det betyder, at huslejerne holdes på et relativt lavt niveau, hvilket gør dem
attraktive for et bredt udsnit af befolkningen”, hedder det i et notat fra BRK.
Andelsboliger kan opføres med og uden kommunegaranti, hvilket har indflydelse på
investorernes vilje til at indgå i byggerier.
”Regionskommunen har ikke tidligere givet kommunegarantier til andelsboligforeninger,
hvilket dog kan overvejes i forhold til at sætte yderligere skub i byggeriet”, hedder det i
notatet.
"Der kan konstateres stigende problemer med at anvise nye beboere boliger, og der er
en betydelig indlåsningseffekt blandt de nuværende beboere, idet udbuddet af
alternativer til den nuværende bolig er lille og ikke videre varieret. Sagt på en anden
måde er konsekvensen i øjeblikket at fx ældre bliver i familiehusene, da der ikke er
attraktive boligmæssige alternativer", konstateres det i notatet.
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Seneste rubrikannoncer
Restaurant Rø - Åbent hver søndag med flæskesteg fra kl. 16:30 (/?
News=Rubrik&Id=8544)
Jul på Vesterlund (/?News=Rubrik&Id=8561)
Baneforvalter søges til Bornholms Brand Park (/?
News=Rubrik&Id=8556)
JULEKRÆMMERMARKED i KlemenskerHallen (/?
News=Rubrik&Id=8568)
"Julehyggearrangement" Kræftens Bekæmpelse (/?
News=Rubrik&Id=8569)
JUL & NYTÅR HOS CASPER, NÅR DET SKAL VÆRE PERFEKT (/?
News=Rubrik&Id=8549)
JULE-TILBUD (/?News=Rubrik&Id=8570)
Rønne Theater søger forvalter/pedel (/?News=Rubrik&Id=8567)
Jul på det gamle Rønne Theater (/?News=Rubrik&Id=8555)
Flæskesteg, isbar og fadøl/sodavand ad libitum Kun 99,- (/?
News=Rubrik&Id=8560)
Forpagter søges til restaurant Boderne 1 (/?
News=Rubrik&Id=8565)
Ekkodalshuset søger seks medarbejdere (/?News=Rubrik&Id=8566)
Indryk rubrikannonce (/?News=Rubrik&A=Add)

Seneste på forsiden
Onsdag 27-11-19 - 07:19 Lise Henriksens bedste sæson i karrieren
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TRAV - Med præmier til stalden i år for 111.477
kroner har hestesportstræner Lise Henriksen
passeret 100.000 kroner for tredje år i træk.
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