Et København

med boliger til alle
Når København vokser med 10.000 indbyggere om året,
bliver der pres på boligmarkedet – og på boligpriserne.
København skal ikke kun være for de få, der har råd til
de dyre lejligheder. Der skal være plads til alle, og der
skal skabes bedre sammenhæng mellem nye kvarterer
og ældre byområder. Derfor skal der bygges flere almene
boliger, så de også i fremtiden udgør 20 pct. af boligerne
i København.

17 % flere eller
moderniserede
boliger på
socialområdet
siden 2010.

690 nye almene
familieboliger
Der er brug for flere gode almene boliger,
hvor huslejen holdes på et niveau, så alle
kan være med. Med budget 15 afsætter vi
235 mio. kr. til en ny boligpakke herunder ca. 690 nye almene familieboliger og
seniorboligfællesskaber.

erne, der etableres på Sølund, tilpasses til
københavnere med Aspergers syndrom.

625 nye almene
ungdomsboliger
Unge strømmer til København. Derfor
har Københavns Kommune igen sat gang

i byggeriet af nye ungdomsboliger. Samtidig bygger vi ældreboliger om til den
unge generation. I 2015 sikrer vi med
boligpakken op til 625 nye ungdomsboliger. Herudover er der afsat 16,3 mio.
kr. til at etablere permanente almene
ungdomsboliger på Sølund.
20 nye boliger
til handicappede
I København skal der være plads til
københavnere med behov for en særlig
bolig. Vi sikrer, at 20 af ungdomsbolig-

nye almene familie og ungdomsboliger på vej
Akkummuleret.
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Nye innovative boliger
til udviklingshæmmede
Landsforeningen LEV og Københavns
Kommune arbejder sammen om et
boligprojekt, der forbedrer standarden for
botilbud til unge udviklingshæmmede
københavnere.
Alle områder skal med
København skal hænge sammen. Derfor
skal der bygges bro mellem nye og gamle,
ressourcestærke og udsatte bykvarterer.
I 2015 revitaliseres bl.a. den populære
Remiseparken i Urbanplanen på Amager som en del af helhedsplanen, så den
4570 almene
på vejkøbenhavnere
sfa. aftaler
fortsat
kan boliger
tiltrække
fra
2011-2015
hele
byen.
- akkummuleret
Kolonihaver
Frem mod 2024 kan københavnerne leje
Ungddomsboliger
de kommunale kolonihaver til en husleje,
der stort set svarer til lejen i 2013.
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