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Selvom debatten i øjeblikket næsten
udelukkende handler om de udsatte
boligområder, så er det faktisk kvartererne for de velhavende, der stikker
mest af. Der er voksende ulighed og
det skyldes især de formuer, der er
knyttet til ejerboligerne i vækstområderne. Vi ser, at bycentrene i de
største byer er ved at være lukket
land for beboere med lav eller middel
indkomst. Det er et generelt problem
i vesten.
De fattige og de socialt sårbare samles
på den anden side i de områder, hvor
det er muligt for dem at få en bolig.
Der er ofte tale om traditionelle etageboligområder fra første halvdel af
sidste århundrede eller om samspilsramte forstadsbebyggelser fra 60'erne
og 70'erne – ofte af beton.
Vi kender alle skræmmebillederne fra
amerikanske byer, og der er formodentlig ingen, der ønsker en udvikling,

der nedbryder sammenhængskraften
i vores land. Men regeringen ser for
snævert på problemstillingen, når den
udelukkende fokuserer på boligområder, der har det svært. Det er væsentligt at planlægge for hele byen. Hvis
der skal ske radikale forandringer i de
udsatte boligområder, så skal det ske
sammen med dem og de skal lukkes
op mod resten af byen og der skal
skabes blandede kvarterer med billige
boliger andre steder i bysamfundet.
Den balance kræver overordnet planlægning.
Danskerne ønsker at bo ved siden af
nogen, der ligner dem selv. Populært
kan man sige, at man bosætter sig
efter om man ønsker naboens dreng
som svigersøn. Derfor kan vi ikke lade
markedet stå alene, hvis vi skal undgå
opsplitning og polarisering af vores
byer. Vi må planlægge og regulere for
at opnå blandede boligområder på
kvarterniveau. Allerede i Fingerplanen

fra 1947 kan man se det princip formuleret. Realiteterne blev dog hurtigt
anderledes og hovedstadsområdet
blev opdelt i rige og fattige fingre. Men
nu ser billedet anderledes ud. I dag
handler det i langt højere grad om en
ubalance mellem center og periferi.
Presset på Københavns centrum
er blevet for stort. Derfor har Curt
Lilliegreen en pointe, når han her i
bladet påpeger, at prisstigningerne
udfordrer hensigtsmæssigheden
og den sociale bæredygtighed i
Fingerplanen. Han har ret i, at planen
skal gentænkes, men så tror jeg til
gengæld at den kan blive et stærkt
udgangspunkt for en balanceret og
bæredygtig regional planlægning,
også på boligområdet.

TEMA om Fingerplanen
Fingerplanen skal moderniseres, så vi sikrer balance i
udbygningen af boliger, erhverv og infrastruktur. I temaet
kan du bl.a. læse artikler om boligmarkedet, grønne kiler,
erhvervsudvikling og kystbeskyttelse.
Et budskab er bl.a., at kysterne
omkring Fingerplanen har brug
for et stærkt regionalt samarbejde, hvis vi skal bevare
natur, rekreative muligheder og tilgængelighed på
kyststrækningen.
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