


● Kommunen erkender boligmangel
Bolignød
Dirk Thöming (dt@fla.de)
Mi, 24. Aug 2011, 09:15
FLENSBORG Kommune medgiver nu overfor Flensborg Avis, at der også fra kommunens 
synsvinkel er mangel på lejeboliger i Flensborg. Kommunen afviser til gengæld, at manglen 
specielt skulle gælde mindre lejligheder.
- Ifølge afdelingen for byplanlægning er der ingen tegn på, at der er mangel på mindre 
lejligheder. Flensborgs mange studerende finder sig tit et værelse i et bofællesskab, og det 
sker til gavn for både de studerende og udlejerne, siger kommunens pressetalsmand, 
Clemens Teschendorf.
Han henviser til, at der ikke kun er revet mange lejligheder ned. Der er på den anden side 
også planer om at bygge nyt.
- Der skal opføres boliger ved Sandberg, i Kanzleistraße og på den tidligere grund ved 
diskoteket Roxy i Norderstraße, siger Clemens Teschendorf. Derudover findes der ifølge 
kommunen en hel række mindre arealer i byen, som skal bebygges. Kommunen er især 
opmærksom på at skaffe flere lejligheder, fordi Flensborg som en af de eneste byer i Slesvig-
Holsten fortsat kan regne med at have et stigende antal indbyggere.
- Og vi skal ikke kun tilbyde nye parcelhusgrunde. Politikerne i planlægningsudvalget skal 
snart tage stilling til sagen, siger Clemens Teschendorf.
Uanset denne vurdering er kommunen afvisende overfor at lave et overblik over boligerne, et 
såkaldt Mietspiegel. Hvis det laves, vil lejerne selv kunne se, hvor høj en husleje må være i 
bestemte bydele for lejligheder af en bestemt størrelse og i en bestemt tilstand.
- Et Mietspiegel kan kun forhindre urimelige forhøjelser af lejemålet, men ikke sænke de 
priser, der allerede er for høje, siger Clemens Teschendorf. Også misbrug af statens ydelser - 
ved at leje lejligheder for dyrt ud til arbejdsløse og bistandsklienter m.fl, som får refunderet 
huslejen fra det offentlige - kan en oversigt over huslejerne ifølge kommunens skøn ikke gøre 
noget ved.
- Det er et vanskeligt spørgsmål, indrømmer også Norbert Zander, formanden for 
lejerforeningen i Flensborg. Han går ud fra og håber, at udlejerne frivilligt vil overholde det ny 
Mietspiegel, hvis det laves.
- I første omgang er det vigtigt at have et Mietspiegel for at forhindre, at huslejerne fortsat 
bliver sat i vejret efter forgodtbefindende, siger han.
Jobcentret i Flensborg bekræfter, at arbejdsløse får refunderet deres husleje, uanset om 
lejligheden er prisen værd.
- Vi kigger kun på, om huslejen ligger under en fastlagt grænse, siger talsmand Herbert 
Larsen. 
Og grænsen for en enlig person skal nu forhøjes fra 320 euro til 350 euro inklusive varme.
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