Information om HVB och etableringsbostäder i
Vellinge mellan kommunhuset och Vanningen
Vellinge kommun kommer under 2016 att ta emot cirka 70 ensamkommande barn och 159
nyanlända barnfamiljer och vuxna. Dessa personer har fått permanent uppehållstillstånd och
har redan varit i Sverige minst ett år.
Kommunen ansvarar för att etableringen ska bli så bra som möjligt, och det innefattar att det
finns tillgång till bostad, svenskundervisning, skola, förskola och obligatorisk
samhällsorientering. Utöver detta behöver de nyanlända snabbt få tillgång till sociala
nätverk. I kommunen finns redan ett stort engagemang från ideella organisationer,
idrottsföreningar, näringsliv och andra engagerade.
I Vellinge kommun råder stor brist på bostäder, så många olika alternativ till lösningar måste
hittas. Vi arbetar för att få så småskaliga boenden som möjligt utspritt över hela kommunen
för att ge förutsättningar till en så bra integration som möjligt.
HVB och etableringsbostäder i Vellinge
Det har tagits ett politiskt beslut att på kommunalägd mark i Vellinge, mellan kommunhuset
och Vanningen, bygga en temporär lösning med boende för ensamkommande barn och
modulbostäder för nyanlända barnfamiljer och vuxna.
HVB-boendet för ensamkommande barn har nio rum . Inflyttning har skett under hösten
2016.
Etableringsbostäderna består av 10 en- och trerumslägenheter med kök. Inflyttning till
lägenheterna kommer ske med start december 2016. Liknande bostäder är under uppförande
i Höllviken och Skanör.
Boendet och lägenheterna ligger mellan Vanningen och kommunhuset, se karta på nästa
sida.
Vill du engagera dig i mottagandet?
Kika gärna in på Vellinge.se där det bland annat finns kontaktuppgifter till föreningar. Du
eller din förening kan också kontakta Vellinge Direkt på 040-42 50 00 i fall du vill engagera
dig i mottagandet eller har andra frågor. Om du själv har en bostad som du skulle vilja hyra
ut till nyanlända personer så finns det möjlighet att göra det via Vellingebostäder, läs mer på
Veboa.se.
Vi hoppas också att ni som grannar kommer verka för en bra gemenskap i området så att
våra nya invånare får en bra ny start på livet i vår kommun!
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