Referat
Møde i arbejdsgruppen for alternative boliger
torsdag den 19. juni 2008
Mødt: Jørgen – Stig – Carsten – Per - René
Ad 1) Ordstyrer blev Carsten og René refererer.
Ad 2) Referatet blev godkendt.
Ad 3) Ingen tilføjelser.
Ad 4) Ang. etablering af et boligsocialt boligcenter. Carsten og Stig beder Ask om at være
behjælpelig med at udforme en skrivelse til ministeriet om at vi syntes SAND bør
være med i et sådant forum.
Ad 5) Jørgen fortalte kort om turen i Ålborg. Materialet bliver kopieret og sendt til udvalget.
Ad 6) Jørgen kontakter steder i Randers – Silkeborg – Århus for et besøg. Datoerne blev
9. til 11. september. Carsten undersøger om det er muligt at låne en bil af hjemløsehuset
eller Røde kors. René prøver om Erik Hansen kan skaffe kontakt til Århus kommune om
de evt. Vil møde os. Desuden vil vi gerne snakke med Center Basen. René undersøger om
der er mulighed for overnatning på 3 Ege i Århus.
Ad 7) Carsten fortalte om mødet med Kuben. Han sender oplæg og opfølgning til gruppen og
Vi sætter det på dagsordenen den 19. august.
Ad 8) René har haft kontakt til ministeriet om hvor mange penge der er i de forskellige
puljer. Der er ca.360 mill. i puljen til skæve huse og de overføres til 2009.
Så er der 500 mill. som kommunerne kan søger til billige boliger for socialt udsatte.
Det har vist sig at der er mange kommuner der ikke har en strategi på området. Det må
Vi så hjælpe dem med.
Ad 9) Carsten bliver valgt til møderne med Kuben sammen med Ask.
Ang. D.H.B. fortalte Carsten at der ikke sker meget. Han har en fornemmelse af at
de bruger navnet SAND som løftestang for at legitimere sig over for kommunen m.v.
Jens Vestergård og Steen Søderkvist møder for SAND og Carsten supplerer
Ang. mail fra Bolsjefabrikken så er det en opgave for SAND Hovedstaden og det tager
Carsten sig af..
Næste møde den 19. august kl. 11.00 i Hjemløse Huset.

