produksjon settes til 1750 boliger i året i

a tilgjengelige tomter for videresalg til redusert pris.
av planen.

lag fra komiteens møte 31.5.2011:
et stort leiemarked er det uheldig at ikke Trondheim
kan bistå private og kommunale leieboere med juridisk
ære leieboernes talerør i boligpolitiske saker.
or man ser på muligheten til å etablere en slik
at leieboerorganiseringen kan styrkes.

knad fra komiteens møte 31.5.2011:

ekte trekk av husleie fra trygd har skapt store problemer

e m.h.p. den enkeltes rettigheter, har i praksis blitt en
sørge for betaling av husleie.
so eller utkastelse.
den kjennskap man nå har til problemet.

gg til pkt 3.3.3:
er av byen. For å sikre trygghet og trivsel for leietakerne,
te en visevertstilling/tilsyn som raskt kan rapportere om

byen, med et godt resultat.

eid med andre kunne støtte ønsket boligbygging.

for at en større del av boligbyggingen skjer som
utbyggere. En ber om at det inngås et tettere
Boligsamvirke og andre om dette.

g og ber om at forslaget justeres i tråd med forslagene
ystyrets septembermøte.

s. (Tilskudd eller bistand med tomt osv...)
t under delmål 3.2.10:
d Husbanken om å opprette en leie-før-eie-ordning som
ns låne- og tilskuddsordninger. Regjeringa har gått inn
en kjøper boligen i år en ved hjelp av grunnlån og
er etter noen år skal kjøpe boligen, får husholdningen
ligtilskudd og lån skal måles ut fra husholdningens
munalt bidrag til denne ordningen avklares gjennom

erknad:
nen for sak om utleietilskudd og -kampanjer nevnt i
inansieringen av dette allerede i budsjettet for 2012. I
å gi utleietilskudd kun i de tilfeller hvor huseier selv bor i

ed sikte på å gjøre ordningen bedre kjent og innlemme

som retningsgivende for den generelle og sosiale
edlegg 1) med de endringer som framgår av bystyrets vedtak.

2014 _(vedlegg 2 / 2.1 / 2.2)
am 2005-2008 (vedlegg 3)
(vedlegg 4 / 4.1)
produksjon settes til 1750 boliger i året i

a tilgjengelige tomter for videresalg til redusert pris.
av planen.

e deler av byen. For å sikre trygghet og trivsel for
heten for å opprette en visevertstilling/tilsyn som raskt
ofellesskapet.
us i byen, med et godt resultat.
s. (Tilskudd eller bistand med tomt osv...)
t under delmål 3.2.10:
ed Husbanken om å opprette en leie-før-eie-ordning som
ns låne- og tilskuddsordninger. Regjeringa har gått inn
kjøper boligen i år en ved hjelp av grunnlån og
er etter noen år skal kjøpe boligen, får husholdningen
ligtilskudd og lån skal måles ut fra husholdningens
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