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København skal være en blandet by, som alle har råd til
at bo i. Derfor bidrager Københavns Kommune løbende
til at bygge nye almene boliger i København. Med budget
2017 styrker vi indsatsen for flere billige boliger og afsætter
100 mio. kr. til nye ungdomsboliger og boliger til flygtninge.

Der er sat
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6.631 almene
boliger siden
2011

Nye ungdomsboliger
København skal være en by, hvor der
er plads til alle. Derfor bidrager Københavns Kommune løbende til at
opføre billige boliger, og i dag er 20%
af boligerne i København almene. Med
budget 2017 styrker vi indsatsen for de
billige boliger og afsætter 82 mio. kr.
til 500 nye ungdomsboliger, så der også
fremover bliver plads til de mange nye
studerende.

havns Kommune med budget 17 en
aftale med de almene boligselskaber, som
på en gang sikrer boliger til flygtningene
og samtidig sikrer, at der bygges ekstra
boliger som erstatning for boligerne til
flygtninge. Det sikres ved at afsætte 18
mio. kr. til grundkapitaltilskud til ekstra
almene boliger, som 1:1 erstatter boligerne, som flygtningene får. Desuden
afsætter vi midler til indsatser, som skal
skabe en god integration, uddannelse og
beskæftigelse for de flygtninge, der kommer til København.

Lavere energiforbrug i almene boliger
Københavns Kommune skal være CO2
neutral i 2025, og her spiller energibesparelser i boliger en afgørende rolle.
Med budget 2017 afsætter vi derfor 34,2
mio. kr. til at nedbringe energiforbruget
i almene boliger.
Boliger til flygtninge
København modtager 600 flygtninge i
2016 og 2017, og derfor indgår Køben-
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Øget kontrol med overholdelse
af boligreguleringsloven
Lejligheder med bopælspligt skal ikke stå
tomme, og vi øger derfor kontrollen med
at boligreguleringsloven overholdes.
Kortere ventetid til demensboliger
Ventelisten til demensboliger for
personer med Huntingtons Sygdom
og alkoholrelateret demens er i dag for
lang. Ventetiden er problematisk for den
meget skrøbelige borgergruppe, der har
et markant behov for specialiseret støtte
og pleje. Der afsættes derfor 9,1 mio.
kr. årligt til at udvide kapaciteten af
demensboliger med 15 boliger.
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