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Det er en kjent sak med rusproblematikken på Konnerud knyttet til de kommunale boligene f.eks. i
Kollerudveien og ved Pettersvollen. Det ligger sprøytespisser og slenger flere steder, ikke minst er det
mye tyveri som knyttes direkte til beboere der. Blant annet innbrudd i garasjer og det er mye
sykkeltyveri rundt omkring på Konnerud. At man kan ta vare på de som faller utenfor støtter man
selvsagt, men at disse boligene legges til villastrøk der det utelukkende er småbarnsfamilier er det
vanskelig å forstå. Det er veldig viktig og helt nødvendig med tett oppfølging fra ansvarlige myndigheter,
Drammen kommune i dette tilfelle.
Hva skal til for at man gjør noe? Barn som stikker seg på sprøytespisser? Skader eller verre i
konfrontasjon med de når de gjør innbrudd? Dette er kjent for politiet, som kan bekrefte
problematikken. Når man anmelder saker virker det som det er lite å gjøre med, slik kan det ikke være.
Dette skaper en følelse av utrygghet for mange som bor i området.
Det stjeles stadig vekk mest på kveld/ natt, sykler fra skolen eller banen, innbrudd på boliger og garasjer.
Det ligger tjuvegods på plenen utenfor eller i boden på de kommunale boliger.
Jeg ber om en orientering på HSO møte om situasjonen og hvordan man håndterer dette.
Svar
Kommunale utleieboliger tildeles innbyggere som er vanskeligstilt på boligmarkedet. Det er et mål å
integrere de kommunale boligene i størst mulig grad i den øvrige boligmassen i kommunen, og spredt i
alle kommunedeler. Dette for å motvirke opphoping i enkelte områder.
Noen av de som får tilbud om kommunal bolig har helsemessige og/eller sosiale utfordringer, som gjør
at de har behov for tjenester. Det er imidlertid den enkelte som selv bestemmer om de ønsker å ta imot
hjelp.
Kommunen yter tjenester til beboere, primært til den ene adressen på Konnerud, og har vært ute i
boligen flere ganger i uken for å følge opp de som bor der, samt de som er «på besøk». Etter at
utfordringsbildet har endret seg, vil oppfølgingen bli forsterket. Fra 25. oktober vil det være daglig
oppfølging. Politiet er også gjort oppmerksom på adressen og skal ta ekstra besøk.
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