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NB HAR I AFTES BESAT 
DAGINSTITUTIONEN 
I TODESGADE
DEN 30.UUNI BESLUTTEDE KØBEN
HAVNS BORGERREPRÆSENTATION AT 
DAGINSTITUTIONEN I TODESGADE 
3-9 SKULLE NEDLÆGGES!

I januar udsendte vi et sær
nummer af STENBROEN om Todes- 
gadeinstitutignen.Dengang var 
den officielle begrundelse 
for nedlæggelsen at man ville 
have den nye institution i flu 
rergade fyldt op. flen allere
de på det tidspunkt havde NB 
fået kendskab til Weidekamps 
planer for bebyggelsen af Fir 
kanten. Og beslutningen på 
Borgerrepræsentationsmødet d. 
3o. juni blev da også truffet 
med udgangspunkt i overborg

mesterens planer. At der står 
looo børn på venteliste alene 
på Nørrebro, lod man sig ikke 
anfægte af - institutionen 
skulle væk,da "arealet er det 
først bebyggelige, hvis eller 
når Weidekamps planer bliver 
besluttet." Lukningen af in
stitutionen er altså først og 
fremmest begrundet med,at der 
med tiden vil fremkomme byg
geplaner for området! Egons 
plan er der ikke taget stil
ling til, men alligevel fjer
ner man institutionen,da den, 
som man siger, er en hindring 
for planens gennemførelse. 
Forældrenes,medarbejdernes og 
beboernes holdning er imid

lertid en anden. Ingen i Fir
kanten ønsker Todesgadeinsti— 
tutionen nedlagt. DERFOR flÅ 
BESLUTNINGEN ÆNDRES!
DERFOR HAR NØRREBROS BEBOER
AKTION, BLÅGÅRDSGADE, IGÅR 
AFTES BESAT DAGINSTITUTIONEN 
I TODESGADE 3-9.
Kravet er en genåbning af in
stitutionen hurtigst muligt. 
Vi siger Nej til Egons plan 
og vil med denne besættelse 
vise,at vi vil forsvare bebo
ernes interesser i selv at 
bestemme kvarterets fremtid. 
Bygningerne er åbne for alle, 
der vil støtte kampen for en 
genåbning af institutionen. 
DERFOR, KOfl NED OG VÆR flED. ^
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ny nedrivningsbo
"Alt v/il komme ud til offent
lig debat inden noget igang
sættes." — Det er det stan
dardsvar overborgmester Egon 
Weidekamp har givet hver gang 
han er blevet konfronteret 
med kritikken af hans vidt
løftige planer for kvarterets 
fremtid. Alligevel er vi nu 
begyndt at kunne se hvordan 
Egonplanen gradvist skal lus
kes igennem.
Børneinstitutionen i Todesga
de nedlægges med henvisning 
til, at der skal bygges på 
grunden. For Solitudekarreen 
har magistraten foreslået 
nedrivninger ud over dem, som 
oprindeligt var planlagt ved 
saneringsplanens udarbejdel
se. I Griffenfeldsgade er man 
gået et skridt videre. Her 
planlægger man nye nedrivnin

ger i en karre hvor sanering
en ellers er tilendebragt.
Bag de slidte fraser om, at 
man sanerer for vores skyld, 
bliver det tydeligere og ty
deligere, at man først og 
fremmest sanerer for at skaf
fe nye centralt beliggende 
byggegrunde.
Alt imens kommunen planlægger 
nedrivninger på stribe uden 
hensyn til husenes kvalitet, 
får brandfælderne lov at bli
ve stående. De i forvejen alt 
for få genhusningsmuligheder 
bruges til folk, der skal 
skaffes af vejen for at give 
plads til nybyggeri. Flere af 
dem har allerede været udsa— 
neret én gang. De er kommet 
bl.a. fra Blågårds Plads. Nu 
får de sparket igen.
Et eksempel på konsekvenserne
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af denne groft uansvarlige 
politik er brandfælden Kors- 
gade 25 C, som Stenbroen tid
ligere har omtalt. Ejendom
men ligger i en baggård, hvor 
brandvæsenet ikke har adgangs 
muligheder. Alligevel skal 
den ikke nedrives, men "lem
peligt" brandsikres. Forkla
ringen er, at her kan der al
ligevel ikke bygges nyt.
Ikke engang branden i Stenga
de, hvor 9 mennesker omkom, 
har kunnet få kommunen til at 
ændre saneringspolitikken. 
Tværtimod J Brandsikringslo
ven, der skulle sikre nedriv
ning af de værste brandfælder 
bliver koldt og kynisk mis
brugt af kommunen til at få 
nedrevet ejendomme, der ikke 
er brandfælder, men som til
fældigvis ligger i vejen for 
overborgmesterens luftkastel
ler. Således er ejendommen 
Griffenfeldsgade 23 allerede 
blevet brandsikret i forbin
delse med en saneringsplan,
nu kræver man den pludselig 
nedrevet.
Weidekamp er altså allerede 
nu begyndt at gennemføre sine 
planer. Det er nu kampen for 
alvor begynder, hvis vi skal 
sikre beboerindflydelse på 
kvarterets fremtid.
I årevis har vi savnet fælles 
faciliteter i kvarteret. Med 
tomterne ved Blågårds Plads 
har vi chancen for at få dem, 
og det er en chance, der al
drig vender tilbage. Hvis

Weidekamp får lov til at byg
ge sine betonklodser, kan 
kvarteret også de næste loo 
år komme til at være overbe— 
bygget.

A B O N N E M E N T

Interesserede udenfor den 
Sorte Firkant kan få til
sendt de næste 5 numre af 
STENBROEN ved at indbeta
le 25 kr på vores giro-’ 
konto: 3 29 94 81

STENBROEN udgives af Nør
rebros Beboeraktion, Blå
gårdsgade 31, i et oplag 
på 6.5oo.

STENBROEN husstandsomde
les gratis i Sorte Fir
kant, men vi modtager med 
stor taknemmelighed øko
nomisk støtte.
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FOLKEFORSLAG
Den indsamling af "Folkefor- 
slag" til saneringstomternes 
anvendelse, som Stenbroen og 
Nørrebros Beboeraktion iværk
satte i foråret er nu afslut
tet. Arsager til indsamlingen 
var som bekendt, at vi mente 
beboernes mering skulle høres 
inden overborgmester Egon Uei 
dekamp iværksatte sine gigan
tiske byggeplaner i kvarteret. 
Der er kommet mange gode og 
spændende forslag, som Sten
broen senere vil vende tilba
ge til. Et gennemgående træk

ved forslagene er, a~ folk 
ønsker tomterne anvend'- til 
grønne områder, idrætsfacili
teter, legepladser,svøm■ehal, 
forsamlingshuse, bibliotek og 
moderne børneinstitutioner. 
Desuden ønskes Firkantens 
Byggelegeplads og Folkets Hus 
bevaret,og der ønskes er mak
simumsgrænse på 3 etager de 
steder hvor der skal b.gges. 
Ideerne er altså en klar af- 
visnina at overborqmes'erens 
murstensbeklædte betonbvggeri 
i fem etager.
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resultat i Itamp mod 
ejerlej I icjheder

LANDSRETTEN GIVER NU BEBOERNE 
I RAVNSBORG TVÆRGADE MEDHOLD 
I, AT BETINGELSERNE FOR OPDE
LING AF EJENDOMMEN I EJERLEJ
LIGHEDER IKKE ER OVERHOLDT.

I Ravnsborg Tværgade El besat
te NB i efteråret 76 3 lejlig
heder , der igennen længere 
tid havde stået ulovligt tom
me. Ejeren af ejendommen,Hel
mer Lønborgselskabet Pecunia, 
var i færd med at få den op
delt i eierlej1igheder.
Lejerne havde ønsket ejendom
men tilbudt på andelsbasis, 
som de i følge loven har ret 
til . Denne mulighed tiltalte

ikke familien Lønborg , der 
herved ville gå glip af en 
kæmpe spekulat ionsaevinst. 
Lønborg fik tilsavn fra 2 le
jere om, at de alligevel ikke 
ønskede ejendommen tilbudt og 
mente så at være ude over det 
problem . Le ierne kontaktede 
imidlertid nu lejerforeningen 
Griffenfeld , som anlagde sag 
mod Pecunia.
Retten har nu afsagt kendelse 
om,at Pecunia har omqået reg
lerne or tilbudspligt ved ik
ke at ville tilbyde lejerne 
at købe ejendommen,og har be
stemt , at ejendommen nu tid
ligst kan udstykkes I. august 
1979.Det kan altså betale sig 
at protestere,hvis »jeren ik
ke overholder de lovpligtige 
frister ved udstykningen.
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NYE NEDRIVNINGER I 
FOLKETS HUS KARREEN
MENINGSLØSE NEDRIVNINGER I 
GRIEFENFELDSGADE SKAL BANE 
VEJEN FOR MERE NYBYGGERI J

Midt i juni måned fik beboer
ne i Griffenfeldsgade 23 at 
uide, at deres ejendom skal 
riues ned først i 1978. Afgø
relsen er truffet af Bolig- 
kommisionen under henvisning 
til brandsikringslouen.
Da der ikke er noget i uejen 
med adgangs- og redningsfor— 
holdene i ejendommen, og den 
i øurigt ikke er i særlig dår 
lig stand, henvendte nogle af 
beboerne sig til Nørrebros 
Beboerinformation i Blågårds- 
gade 31 og bad os se på sagen,

EJENDOMMEN IKKE BRANDFARLIG 
; Boligkommisionen er ellers 
ikke glad for at afsige ned
rivningskendelser som følge 
af brandsikringsloven.I Kors- 
gade 25 C, som er et beghus 
med lokum i gården og eensi— 
dige lejligheder, der ikke 
kan nås af brandvæsenet, har 
man ikke villet afsige nedriv 
ningskendelse. Denne ejendom 
skal "lempeligt brandsikres". 
Det begrunder Boligkommisio
nen sålede : "vi skal ikke

vurdere det sundhedsmæssige. 
Det har intet med brandsik— 
ringsloven at gøre. Vi skal 
brandsikre alle ejendomme ,der 
kan brandsikres."

Nu siger Boligkommisionen om 
Griffenfeldsgade 23 : "... at 
ejendommen ikke blot i brand- 
mæssig henseende, men tillige 
i sundhedsmæssig henseende er 
så mangelfuld, at en afhjælp
ning alene af de brandmæssige 
mangler ikke vil kunne gøre
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bygningen acceptabel i brugs
mæssig henseende."
Nu vil Boligkommisionen alt
så lige pludselig godt tage 
hensyn til andet end det rent 
brandsikringsmæssige under 
henvisning til brandsikrings
loven!

FLERE NEDRIVNINGER I 
GRIFFENFELDSGADE !
Da vi begyndte at se nærmere 
på sagen, viste det sig, at 
det ikke kun er Griffenfelds- 
gade 23,Kommunen vil have re
vet ned. Det skal kun være 
forløberen for en stribe nye 
nedrivninger i Griffenfelds— 
gade. Også hjørneejendommen 
Pr. Jørgensgade 11 / Griffen- 
feldsgade 21 og Griffenfelds- 
gade 25 skal i følge Kommunen 
og KBI rives ned.
Alle disse ejendomme er fri
kendt for kondemnering,da sa
neringsplanen blev godkendt 
for nogle år siden.
Hvorfor mon man så vil i gang 
med nye nedrivninger nu ? Jo, 
Kommunen er på jagt after go
de byggegrunde, og kigger man 
lidt på grundarealerne og reg 
lerne for byggeprocenter, vil 
man få en god forklaring :

NYBYGGERI !
Det har hele tiden været me
ningen, at der skulle bygges 
op igen på hjørnet af Pr.Jør
gensgade og Stengade. Disse 
grunde er imidlertid ikke ret 
store, det meste af gårdarea

let hører til forhusene i 
Griffenfeldsgade. Efter reg
lerne om udnyttelse af grunde 
ved nybyggeri, vil man i dag 
kun kunne bygge en—etages byg 
geri. River man derimod noget 
af forhusrækken i Griffen
feldsgade + Folkets Hus ned, 
så kan man slå grundene sam
men og dermed få lov til at 
bygge i 3-j etage - med mulig
hed for dispensation til at 
bygge 4 etager. Og så ser sa
gen jo pludselig helt anderle 
des ud!
Sagen er endnu et eksempel på 
at Boligkommisionen leverer 
bestillingsarbejde for kommu
nen. Den afsiger simpelthen 
kondemneringskendelser på be
stilling, som vi også har set 
det med de lave huse ved Blå
gårds Plads. ( Se artiklen an 
detsteds i bladet).
Den mest rimelige kendelse, 
Boligkommisionen kunne have 
afgivet, var et påbud om lej
lighedssammenlægning, således 
at de etværelses lejligheder, 
der oprindeligt var en del af 
de tilstødende lejligheder, 
igen sammenlægges med lejlig
hederne. Derved fås 3-værel— 
ses lejligheder med toilet.

NEDRIVNINGEN ER ULOVLIG 
I følge brandsikringsloven 
skal Griffenfeldsgade 23 gen
nemgås af ejeren (dvs. Kommu
nen) og brandsikres.Den hører 
ikke til i den kategori af 
særligt brandfarlige ejendom—
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me, som det er Boligkommissi
onens opgave at gennemgå og 
evt. afsige nedrivningsken
delse for. Der er altså rent 
faktisk ikke lovhjemmel for 
at lade ejendommen rive ned. 
Men Boligkommisionens .ken
delser kan kun ankes af eje
ren, og derfor kan hverken NB 
eller beboerne gøre noget. 
Grunden til at Boligkommisi- 
onen overhovedet er kommet 
ind i billedet, er at den 
brandsikringskonsulent, der 
har gennemgået ejendommen for 
kommunen, har meldt den til 
Boligkommisionen og bedt den 
om at afsige en nedrivnings- 
kendelse. Og ejendommen er 
gennemgået af en brandsik- 
ringskonsulent fra KBI - det 
samme firma, som i givet fald 
skal stå for nybyggeri på 
grunden I

BEBOERE LADES I STIKKEN 
En anden - men nok så alvor
lig - side af denne sag, er 
at Kommunen har brugt disse 
ejendomme til genhusning af 
udsanerede fra andre steder i 
kvarteret. Mange har - i for
visning om,at her var der al
lerede saneret, og nu skulle 
de blive boende - ofret mange 
penge på istandsættelse og 
modernisering af f.eks. køk
ken og uadeværelse. Nu skal 
disse beboere til at flytte 
én gang ti*, og ;e de
har i . ĵ.et 'r
ne, er spildt. Det er en dyr

fornøjelse at flytte rundt på 
den måde,for slet ikke at ta
le om, at det for mange kan 
være en hård psykisk belast
ning. Det tager Kommunen in
gen hensyn til, når det gæl
der mulighederne for at ska
be nogle gode byggegrunde.

Dette køkken er blevet istand 
sat af Saneringsselskabet sam 
tidig med, at beboerne fik 
meddelelse om nedrivningsken
delsen. Men andre beboere i 
Griffenfeldsgade har været 
endnu mere uheldige. De har 
selv taget lånene til at mo- 

iisere køkken for. De får 
ingen erstatning.
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hobenhavner fest
på blågårds plads
Lørdag den 13 • august arran
gerer Nørrebros Beboeraktion, 
Blågårdsgade, en stor fest på 
Blågårds Plads og de omkring« 
liggende toater. Der vil bli
ve spillet teater,være musik, 
taler og anden underholdning«

Anledningen til festen er at 
demonstrere kvarterets vilje 
til at gå imod overborgmester 
Egon liieidekamps planer for 
kvarterets fremtid.Disse pla
ner går som før omtalt i 
STENBROEN ud på at bebygge 
tomterne omkring Blågårds 
Plads med nyt, dyrt boligbyg
geri. De folkeforslag, der er 
kommet til NB efter forårets 
kampagne , viser da også helt 
klart , at kvarterets beboere 
ikke ønsker Egons plan gennem 
ført. Det , man vil have , er 
grønne områder , svømmehal, 
bibliotek og institutioner.
Udover det , der foregår på 
selve pladsen,vil der på tom
ten ved siden af vetb 2 telte 
et for børn og et,hvor de an
dre københavnske beboeraktio- 
ner vil være for at fortælle 
om deres bydel.

programmet 
for festen d.13 
e r :
13.00 - Velkomst
13.10 - Leonardo Pedersens

Dazzkapel
14.05 - TalB v. Preben 

Vilhjelm
14.35 - Hvalsø Spillemændene 
15.30 — Handling Gi'r

F orvandling
16.20 - Tale v. Toddsgade-

institutionen 
16.45 — Folkets Hus 

Spillemænd
18.20 - Tale v. NB 
18.40 » NB-Teater
19.10 - Lone Kellermana 
2,0.05 - Blue Sun
20.35 - Den Blå Sols Teater'
21.00 - Lone Kellermann og

Blue Sun
22.00 - Slut

vi ses på
Blågårds P iods  
d.13 august.
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BRANDSIKRING -  
HUSLEJESTIGNING
Huslejestigninger i Baggesens 
gade 31/ Slotsgade 17

Efterhånden er brandsikringen 
afsluttet i mange ejendomme i 
Firkanten.Nu begynder de før
ste varsler om huslejestig
ninger at indløbe.
I ejendommen Baggesensgade 31 
/Slotsgade 17 har det Køben
havnske Saneringsselskab kræ
vet huslejestigninger på mel
lem 57,oo og 142,5a kr pr må
ned fra d. 1. juli. Den store 
forskel på beløbene skyldes, 
at brandsikringen ikke er for 
delt ligeligt over hele ejen
dommen. Lejlighederne i tage
tagen, som har fået udskiftet 
køkkenvinduer af hensyn til 
redningsmulighederne, må selv 
bære hele denne udgift.

FORSØMT VEDLIGEHOLDELSE SKAL 
NU BETALES EN GANG TIL 
Beboerne er meget utilfredse 
med den måde, huslejestignin
gen er blevet varslet på. Ef
ter mange opringninger til 
Boligkommision og Sanerings- 
selskab fik NB omsider opkla
ret, at udskiftningen af vin
duerne er en forbedring,der i 
sin tid blev påbudt i kareens 
saneringsplan. Der er altså

tale om både brandsikring og 
modernisering på en gang. Men 
det fremgår ikke af varslet. 
Og skønt beboerne har bedt om 
et regnskab,hvor man umiddel
bart kan forstå, hvad der er 
blevet lavet, hvor meget det 
har kostet, og hvordan udgif
terne er financieret, har de 
intet svar fået.
Bortset fra udskiftningen af 
køkkenvinduerne på 5. sal har 
brandsikringen i ejendommen 
ikke været særlig omfattende, 
og beboerne mener, at en stor 
del af udgifterne i virkelig
heden burde betales over ved
ligeholdelseskontoen. Det dre
jer sig f.eks. om tætning af 
entredøre, og reparation af 
pudsen på undersiden af trap— 
peløbene og på nogle lofter.

BEBOERNE KLAGER 
Derfor har beboerne klaget 
til Saneringsselskabet, som 
med sin sædvanlige effektivi
tet har undladt at sørge for 
at sende klagen videre til 
Huslejenævnet: Det kommer nu 
til at gå ud over dem selv, 
for dermed bliver den varsle
de stigning ugyldig, og må 
varsles en gang til. Og det 
betyder,at huslejeforhøjelsen
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bliver udskudt i hvert fald i 
3 mdr. Men under alle omstæn
digheder ender sagen i Husle— 
jenævnet, da beboerne ikke er 
indstillet på at betale en 
gang til for arbejde, som de 
allerede har betalt over ved
ligeholdelsen.

SAMME PROBLEMER ANDRE STEDER 
I virkeligheden går problemer 
ne fra Baggesensgade 3l/slots 
gade 17 igen i mange andre e- 
jendomme.Flere af de krav,som 
brandsikringsloven stiller(re 
paration af puds, rydning af 
kældre og lofter) er ting,som 
hører hjemme under vedligehol 
delse. Derfor vil vi opfordre 
folk til at kræve et udspeci
ficeret regnskab for husleje 
stigningen, hvis de mener, at 
der er udført vedligeholdel
se under brandsikrinaen. (Men 
husk at klage inden de 6 uger 
der er fristen.)
Et andet problem er,at brand
sikringen giver anledning til 
fidusmoderniseringer. Brand
sikringslovens krav er mind
stekrav, som skal være over
holdt. Men loven giver ikke 
lejerne nogen form for beskyt 
telse mod,at ejeren vælger en 
dyr løsning fremfor en billig, 
Hvis entredørene f.eks. ikke 
er tilstrækkelig brandsikre, 
ja, så er der i praksis intet 
der forhindrer ejeren i at ud 
skifte hele døren i stedet 
for at forbedre den. Lejerne 
betaler - men hvor længe?

I denne ejendom i Eskildsgade 
på Vesterbro har brandsik
ringskravene givet anledning 
til en vinduesmodernisering. 
Vinduesåbningen var 42,5 cm 
bred, og Kommunen nægtede at 
give dispensation fra lovens 
krav om 45 cm.
Siden er lovens krav blevet 
lempet til 4o cm...
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STENBROEN
FYLDER 1 ÅR
I august sidste år udkom før
ste nummer af Stenbroen. Bla
det kan altså nu fejre et års 
fødselsdag. Vi skal ikke læg
ge skjul på, at det uar med 
en uis neruøsitet, ui starte
de. Ville bladet slå an,eller 
uille det bliue en fiasko? i 
dag kan ui med glæde konsta
tere, at bladet er bleuet en 
uirkelig succes — først og 
fremmest takket uære læserne. 
Uden den oueruældende økono
miske støtte fra læserne, 
uille det simpelthen ikke væ
re muligt at føre bladet ui- 
dere.

BLADETS LINIE
Vi er ofte bleuet spurgt, om 
bladet er politisk.Hertil uil 
ui klart suare ja - men ikke 
partipolitisk, Stenbroen be
skæftiger sig med boligfor
holdene i Sorte Firkant. Gang 
'på gang ser ui, at kuarterets 
beboere udsættes for ouergreb 
fra myndighederne eller pri- 
uate husejere. Disse forhold 
er politisk bestemte. Politik 
er ikke kun huad der foregår 
på Christiansborg eller på 
Rådhuset - men først og frem
mest et spørgsmål om magtfor
holdene ude i samfundet. 
Stenbroen er et redskab for

beboerne i den magtkamp, der 
foregår på boligområdet. Vi 
bekæmper bolighajer og magt
syge politikere. Det er uores 
måde at føre politik på. 
Derimod uil ui under ingen 
omstændigheder lade os binde 
af partipolitiske interesser. 
Huis enkelte partier fører en 
politik, der gauner beboernes 
interesser, uil ui støtte dem 
i konkrete sager. Men ui uil 
ikke undslå os fra sideløben
de at kritisere dem - huis de 
på andre områder fører en po
litik, som ikke er i ouerens- 
stemmelse med beboernes inte
resser.
Det er den linie Stenbroen 
har fulgt fra starten, og den 
er heldiguis bleuet accepte
ret af uores læsere.

GAMLE NUMRE
Vi har stadig et lille rest
oplag af gamle numre liggende 
i Beboerinformationen, Blå— 
gårdsgade 31 C. Dem sælger ui 
for 2 kr stykket, huis nogen 
skulle uære interesseret.
For nye numre gælder, at de 
kan afhentes i butikken, huis 
bladet ued en fejltagelse ik
ke skulle bliue delt ud der 
huor du bor.
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Vi har mange fine 
biodynamiske 
GRØNTSAGER og FRUGT,

KORN, KORNPRODUKTER, 
BABYMAD,

ægte ULDGARN uden 
tilsætning af kunststof, 
PLANTEFARVET ULDGARN, 
FÅREULD til at stoppe i 
dukker, legedyr, etc.,

TRÆLEGETØD, DUKKER,

giftfri BI VOKSFARVEKRIDT 
og AKVARELFARVER, 
MODELLERBIUOKS,

Ueleda og liiala 
ELIXIRER og KOSMETIK
HEL I OS  
AABENRAA 31 
A M B A
Aabenraa 31, 1124 K 
Tlf ol 12 79 99 
5 min. fra Nørreport 
station ad Tornebuskgade 
3 min. fra Købmagergade 
ad Rosenborggade

BEBOERSEJR
SOM OMTALT I STENBROEN NR. 2 
HAR BEBOERNE I EOENDOMMEN PR. 
JØRGENSGADE 12-12A FØRT EN 
SAG MOD A/S DET KØBENHAVNSKE 
SANERINGSSELSKAB. Sagen går i 
korthed ud på, at Sanerings- 
selskabet har krævet husleje
stigninger på ca. 6o %. Dette 
krav/ blev/ fremført i slutnin
gen af 1975,selvom Sanerings- 
selskabet i følge deres egen 
saneringsplan havde stillet 
forslag om nedrivning af bag
huset. Forhuset har man tænkt 
sig at modernisere gennemgri
bende med sammenlægning af 
lejligheder og installering 
af bad.

Disse ting taget i betragt
ning gjorde naturligvis hus- 
lejeforhøjelserne endnu mere 
urimelige. Derfor fremlagde 
beboerne deres sag for Husle
jenævnet. Dette gav imidler
tid Saneringsselskabet med
hold i deres krav. Derefter 
blev sagen bragt for ankenæv
net,og dette skete i juli 76.

NY STIGNING UDEN VARSEL 
Først i april 77 tog sagen en 
ny drejning. Saneringsselska
bet fremsendte nemlig uden 
varsel nye forhøjede giroind— 
betalingskort til samtlige le
jere. Foruden varsel af stig
ningen manglede der også en

følgeskrivelse, som kunne re
degøre for den pludselige 
stigning.

STOR FORVIRRING 
Ved henvendelse til Ankenæv
nets sekretær fik en af bebo
erne imidlertid oplyst,at Sa
neringsselskabet allerede i 
august 76 havde frafaldet de
res krav om huslejestigning, 
hvad baghuset angik. Dette 
var beboerne altså så sent 
som i april ikke vidende om. 
Efter disse nye oplysninger 
var usikkerheden blandt bebo
erne •naturligvis stor. Der 
blev derfor taget kontakt til 
Saneringsselskabet, men med 
ringe resultat. Som sædvanlig 
var der ingen hjælp at hente 
hos Saneringsselskabet. Man 
kunne desværre ikke finde pa
pirerne på ejendommen,ja selv 
navnet på det advokatfirma, 
som førte Saneringsselskabets 
sag overfor Ankenævnet kendte 
man ikke.
Efter et par opringninger u— 
den resultat, foreslog Sane
ringsselskabet beboerne,at de 
kunne skrive et brev, hvis de 
var utilfredse. Tilbage stod 
nu spørgsmålet,om hvilken hus
leje beboerne skulle betale. 
Men først i juni måned skete 
der igen noget. Sagen var nu 
efter næsten 1 år endelig ble

vet behandlet i Ankenævnet. 
Af afgørelsen fremgik det som 
tidligere nævnt, at husleje- 
forhøjelsen for baghusets ved 
kommende var frafaldet. For 
forhuset stod huslejestig
ningen ved magt. Med andre 
ord blev det Ankenævnet, der 
9 måneder efter Saneringssel
skabets frafald af husleje- 
forhøjelsen,underrettede be
boerne.

PENGE TILBAGE
Først i juni 77 har de fleste 
beboere fået deres for meget 
betalte husleje tilbage, samt 
fået reguleret huslejen til
bage til niveauet fra før l/3 
76.
Det er utroligt, hvad A/S Det 
Københavnske Saneringsselskab 
byder sine lejere. I denne 
sag har det ikke holdt sig 
tilbage fra at give fejlag
tige oplysninger til Husleje- 
nævnet, opkræve ulovlige hus- 
lejeforhøjelser og nedsætte 
det almindelige serviceniveau. 
Kun på grund af beboernes 
samlede optræden og vedvaren
de pres er det lykkedes, at 
tvinge Saneringsselskabet på 
tilbagetog.

’ ny~åbm j
MAIK MARKOU

RODOS grill-bar
b lAgArdsgade 12

ALT TIL BILLIGSTE PRISER



r AUGUST

saneringsplan forsinket
I juli 1976 vedtog Det Køben
havnske Saneringsselskab en 
saneringsplan for karreen 
Bangertsgade, Griffenfeldsga- 
de, Tjørnegade og Kapelvej, 
også kaldet Solitudekarreen. 
Straks derefter blev den 
sendt til vedtagelse i kommu
nen .
Beboerne i karreen havde reg
net med, at planen hurtigt 
kunne behandles og vedtages. 
Beboerne og karregruppen var 
nemlig enige med sanerings

selskabet om planen, og sane
ringen er hårdt tiltrængt. 
Karreen rummer ikke mindre 
end 5 af kvarterets værste 
brandfælder.
Torsdag d. 3o. juni 77 kom 
saneringsplanen omsider til 
behandling i borgerrepræsenta 
tionen. Et år efter at kommu
nen havde modtaget planen] I 
løbet af dette år har beboer
ne konstant rykket og presset 
på for at få saneringen i 
gang.
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UEIDEKAMP GRIBER IND I 
SANERINGEN
Nu er planen omsider blevet 
fremlagt. Samtidig bliver det 
klart, hvorfor behandlingen 
er blevet så forsinket. Årsa
gen er såmænd overborgmester 
Egon Weidekamps indgriben i 
planlægningen på Nørrebro. 
Udover nedrivningerne i den 
oprindelige saneringsplan øn
sker Weidekamp og KBI yderli
gere 3 ejendomme nedrevet for 
at skaffe plads til nybyggeri. 
Det drejer sig om Bangertsga- 
de 9, Kapelvej 17 og Kapelvej 
19A og B.
Ejendommene er ikke fejlfri.
2 af dem, Bangertsgade 9 og 
Kapelvej 19 A og B kræver i- 
standsættelse og brandsikring 
men ikke i større omfang end 
andre ejendomme, der bevares 
ved saneringen her i kvarte
ret .

HVAD STYRER SANERINGEN ?
Det er da heller ikke ejendom
menes stand, der er hovedar
gumentet i redegørelsen til 
borgerrepræsentationen. Ned
rivningerne begrundes udtryk
keligt med "hensynet til at 
skabe mulighed for hensigts
mæssig ny bebyggelse", eller 
sagt på dansk : behovet for 
byggegrunde.
Sagen er endnu et eksempel på 
at det er økonomiske interes
ser, der bestemmer saneringen 
og ikke beboernes behov for

at få forbedret deres bolig
forhold. Brand- og sundheds
farlige ejendomme får lov at 
stå i årevis, mens man fjer
ner relativt gode lejligheder 
til overkommelige huslejer.

SAGEN ENDNU IKKE AESLUTTET 
Sagen om Solitudekarreens sa
neringsplan er endnu ikke af
sluttet. På mødet d. 3o. juni 
blev sagen sendt i borgerre
præsentationens saneringsud
valg. Den endelige afgørelse 
kommer først engang efter som
merferien.
Egon-planen blev lanceret un
der mottoet: hurtighed og ef
fektivitet. Den har foreløbig 
forsinket denne saneringsplan 
1 år.
(  -  " " '"  * 

ALT GODT FRA HAVET

fiskehuset blågård
blågårdsgade 18
--- --------:----------------
NØRREBROS
BEBOERINFORMATION

åbent:
tirsdag 17 - 19
torsdag 17 - 19
fredag 17 - 19
lørdag lo - 12

BLÅGÅRD SG AD E  31
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korridorpaiitik
KØBENHAVNS KOMMUNE ER I E/ERD 
MED AT AFGIVE EN DEL AF SIN 
MYNDIGHED TIL El PRIVAT FIRMA

Siden Egonplanen blev frem
lagt i slutningen af februar, 
er det blevet mere og mere 
klart,at en skærpelse af sane 
ringspolitikken i Københavns 
Kommune er ved at blive gen— 
nemtrumfet.Den nye linje hed
der nedrivning og nybyggeri i 
stor stil. Læs herom i lede
ren side 2e
Imidlertid har Egonplanen og
så betydet en nv linje i Kom
munens forvaltning. Og det er 
en sag, der er lige så alvor
lig som selve den nye sane
ringspolitik. cgonplanen er 
skabt af overborgmester Egon 
Weidekamp - ikke i samarbejde 
med de kommunale instanser, 
der normalt varetager Køben
havns byfornyelse,men derimod 
i samarbejde med byggefirmaet 
KBI (Kooperativ Bygge Indu
stri).! forbindelse med Egon
planen er der fremkommet fle
re eksempler på magtfordrej
ning og korridorpaiitik i Kø
benhavns Kommune.Der er i re
aliteten sket det,at kommuna
le embedsmænd og institutio
ner har fået frataget deres 
normale arbejdsområder.I ste
det bliver arbejdet lagt ud

andre steder,hvor man unddra— 
ger sig al offentlig kontrol. 
KBI er f.eks ikke omfattet af 
offentlighedslovgivningen på 
samme måde som de offentlige 
kontorer. KBI kan heller ikke 
drages til ansvar for sine 
arbejdsmetoder og sin informa 
tion af borgerne på samme må
de som kommunale embedsnænd 
kan. Men i den senere tid er 
der flere gange sket det, at 
folk der har henvendt sig til 
de ansvarlige myndigheder for 
at få en redegørelse i en el
ler anden sag, er blevet hen
vist til KBI. Kommunen kunne 
ikke give besked.

VÆVERGADE/KORSGADE KARREEN 
Et eksempel er planerne for 
gårdanlægget i karreen Væver- 
gade/ Korsgade. I marts i år 
begyndte nogle aktive beboere 
i karreen at rykke Kommunen 
for hvilke planer der forelå. 
På personlige henvendelser i 
magistratens 1. afdeling (sa
neringskontoret) fik beboerne 
det svar,at de kunne prøve at 
spørge KBIJ For saneringskon
toret kendte ikke noget til 
planerne. Først efter flere 
måneders pres, og indblanding 
af en journalist fra Nørrebro 
Avis,er det lykkedes at få en 
redegørelse (omend ufuldstæn-
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dig) fra Itleidekamp, som er 
borgmester for 1. magistrat.

SOLITUDEKARREEN 
Et andet eksempel er Solitude 
karreens saneringsplan. ( Læs 
også artiklen andetsteds i 
bladet). Borgerrepræsentant 
Else Egelund stillede i for
året et spørgsmål om,hvad der 
skete med saneringsplanen.Hun 
fik at vide, at sagen ikke lå 
i Kommunen for øjeblikket, og 
blev opfordret til at vente 
med sit spørgsmål til sagen 
var behandlet i den arbejds
gruppe, hvor liieidekamp og KBI 
sidder og planlægger byforny
elsen.Hun kunne alligevel ik
ke få besked før sagen var 
behandlet der.

DEMOKRATI I KOMMUNEN?
Der er nok ingen der vil på
stå, at Københavns Kommune 
styres særlig demokratisk.Men 
der er dog trods alt faste 
rammer for, hvor ansvaret for 
de forskellige områdar ligger. 
Som borger har man visse mu
ligheder for at kontrollere 
myndighederne, og visse krav 
på at få besked, selv om der 
somme tider skal en del pres 
---------------------------- '

Blågårds Foto
blågårdsgade 10
alt i foto

>. , , ................ ..

til for at få Kommunen til at 
give en redegørelse i en el
ler anden sag.Og det kan bli
ve en alvorlig sag for den em 
bedsmand, der giver forkerte 
eller vildledende oplysninger. 
Eller som har ladet uvedkom
mende interesser få indflydel 
se på planlægningen. Men for 
fremtiden bliver det sværere 
at få besked, nu hvor KBI kan 
skubbes ind som en stødpude 
mellem Kommunen og beboerne. 
Kommunen kan henvise til KBI, 
og KBI, som alligevel ikke 
har det endelige ansvar, kan 
henvise til Kommunen. Så skal 
man være meget ihærdig for 
ikke at give op.

MAGTFORSKYDNING 
Men det vil være forkert at 
tro, at dette pingpong-spil 
bare er en form for taktik. 
Kommunen er simpelthen i færd 
med at afgive dele af sin myn 
dighed til et firma, der selv 
har økonomiske interesser i 
det planlægningsarbejde, de 
sidder og laver.
KBI skal jo også stå for gen
opbygningen efter saneringen. 
Do mere der skal byg ;es, jo 
mere tjener KBI.

SKOMAGER
Griffenfeldsgade

27
HÆLEBAR
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DET NYE EJERLEJLIGHEDSFORLIG
Ja, så fik vi et nyt ejerlej
lighedsforlig. Socialdemokra
tiet indgik, uanen tro, en 
boligpolitisk studehandel med 
de borgerlige partier.
På grund af efterårets og 
vinterens aktioner og protes
ter mod miniboligforligets 
konsekvenser så socialdemo
kratiet sig tvunget til at 
fremsætte forslag til ændring 
af loven om udstykning af e- 
jerlejligheder.
Det oprindelige forslag inde
holdt ikke et totalt stop for 
ejerlejligheder, som krævet 
af beboerorganisationerne,men 
dog så væsentlige indskrænk
ninger af mulighederne for 
udstykning af ejendomme, at 
venstrefløjspartierne + rets
forbundet ville støtte forli
get. Hen hvad skete der] Soc
ialdemokratiet afviste blankt 
at indgå forhandlinger med 
disse partier. De ville hel
lere snakke med deres venner 
på højrefløjen.

DE NY BESTEMMELSER 
Ud af denne snak kom der 
trods alt nogle ændringer, 
som er værd at lægge mærke 
til. De vigtigste er her:
- lejlighedens brutjtoareal 
skal være mindst 26 m .
- nettoarealet til køkken og 
bad skal være henholdsvis 7

og 2,5 m .
- ejendommen skal være isole
ret efter de krav, som gælder 
for nybyggeri.
- forbud mod at sælge lejlig
heder på betingede slutsedler.
- ejerforholdet til ejendom
men skal have varet i 5 år 
(dette gælder også for sel
skaber af forskellig art)

. fc*n vi ikke iktffe nok af. * ■ Jj  
Vi bar p.t>ve*ten<Je købere til 
god* lejligheder i støfrirø*;

; 2-i-4 men alt har in-/ '
tereaie.
bi~ . *--
r  Ejerlejligheder

er mit (pcctgJe. -  Målbevidst i 
(arbejde sikrer Dcra den bedste 
pris og udbetaling. Vurdering og 
rådgivning er selvfølgelig uforbin
dende. -  Potal raetsenL stadaal.
ejendomsnurgicf MDK. telf.
--'

Med hensyn til overtagelse af 
ejendommen på andelsbasis har 
lejerne nu 4 måneder til at 
overveje det skriftlige til
bud, som maximalt må være 
vurderingssummen + 2o %. 
Desuden har andelsindehaverne 
nu mulighed for at få bolig
sikring, dog skal denne ydel
se tilbagebetales ved fraflyt

ning. Størrelsen af dette be
løb kan dog ikke overstige e— 
jendommens værditilvækst.

DET VAR VILJEN, DER MANGLEDE 
Under forhandlingerne om for
liget viste det sig, at der i 
virkeligheden kunne blive 
flertal for fuldt stop for 
udstykning af ejerlejligheder
- hvis socialdemokratiet vil
le være med.
Socialdemokratiet har altid 
hævdet, at de kun nødtvungent 
er gået med til at tillade e- 
jerlejlighedsudstykningerne. 
Men her viste det sig, hvad 
deres virkelige indstilling 
er. I stedet for at gennemfø
re et ejerlejlighedsstop, 
valgte de at udhule deres e— 
get forslag i et forlig med 
de borgerlige partier.
De stramninger, som vi har 
omtalt ovenfor, er nemlig 
tildels sat ud af kraft af 
nogle overgangsordninger.
Det er blevet anslået, at 
disse overgangsordninger vil 
medføre, at ca. 4o.ooo lej
ligheder vil være "smuttere"
— altså ikke blive berørt af 
det nye forlig. I den sorte 
firkant vil det betyde, at e- 
jerlejlighedstallet vil stige 
med over 2oo.
Denne asociale udvikling må 
stoppes. Vi kan ikke længere

være tilskuere til, at der 
gives grønt lys for den hæm
ningsløse spekulation i vores 
boliger. Derfor må vi sige: 
STOP FOR UDSTYKNING OG SALG
af ejerlejligheder:

ARNE UURGLER 
11/8 : SPEKTRUM 
12/8 : HIMMELEKSPRESSEN 
14/8 : LASSE HELNER OG 

MATHILDE 
18/8 : VANDANGO 
I9/B : PETER FAHRENHOLTZ

SPILLER RAGTIME BLUES 
OG STUMP (FRI ENTRE) 

21/8 : JAN TOFTLUND OG 
ERIK GRIP

25/8 : SKOUSEN OG INGEMANN 
OG STIG MØLLER 

28/8 : BIG MAMA
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socialdemokratiet og 
den sociale bolig
OMKRING D.1.JUNI FREMKOM MED
LEM AF FOLKETINGET FOR SOCI
ALDEMOKRATIET PROFESSOR ER
LING OLSEN MED NOGLE OPSIGTS
VÆKKENDE UDTALELSER OM SOCIA
LE BOLIGER.

Erling Olsen,der er bestyrel
sesmedlem i Karlebo Kommunes 
Boligselskab, sagde på et mø
de med lejere i det sociale 
boligkompleks Niverød 3 føl
gende: " Det nyere almennyt
tige byggeri er ikke beregnet 
for folk med lavere indtægter 
men for den moderne familie, 
d.v.s. familier hvor både 
mand og kone arbejder, og 
hvor begge mindst har en fag— 
lærts gennemsnitsløn."
Denne udtalelse vakte natur
ligvis stor vrede blandt de 
mange lejere i Niverød 3, som 
er et af de såkaldte højrente 
byggerier, hvor huslejen sti
ger voldsomt. Byggeriet er 
derfor udsat for en mængde 
ud- og indflytninger af fami
lier, der er økonomisk hårdt 
pressede. Lejerne har svaret 
igen på de stadigt stigende 
huslejer med en huslejeboy— 
kot.
På spørgsmålet om hvor folk 
med lavere indtægter sKa.i. bo,

når de ikke har råd til at bo 
i de sociale boliger, svarede 
Erling Olsen, at de må bo i 
boliger, som det almennyttige 
byggeri tidligere har opført, 
eller i andre boliger med la
vere huslejer.
I tilfælde af at en såkaldt 
moderne familie i en ny soci
al bolig bliver ramt af ar— 
bejdsløshed, sygdom, skils
misse eller lignende, fore
slog socialdemokraten, at man 
må finde et andet sted, fami
lien kan klare. Hvis vi byg
ger nyt byggeri for de lavere 
indkomster, vil det kræve er 
standard, som er fortidsagtic 
og ikke fremtidsagtig, fort
satte Erling Olsen

SOCIALT NYBYGGERI IKKE FOR 
NØRREBROERE?
For os Nørrebroere er disse 
udtalelser interessante. Det 
er jo netop os, der bor i et 
saneringskvarter, der ofte i 
forbindelse med genhusning 
vil blive henvist til en so
cial bolig. Det samme gør sig 
gældende for de mange, der på 
grund af ejerlejliqhedsspeku— 
lation tvinges ud af den gam
le boligmasse. Men hvor skal 
vi sa flytte hen?
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Nu er Erling Olsen jo ikke 
hr. Huem som Helst. For kort 
tid siden uar han endda på 
tale til posten som politisk 
ordfører for Socialdemokrati
et .
Derfor har hans mening be
tydning, og den støttes uden 
tuiul af ledende dele af So- 
sialdemokratiet.
Et eksempel er ouerborgmester 
Egon Ueidekamps plan til gen
opbygning af Sorte Firkant. I 
følge denne plan har Socialde
mokratiet på Rådhuset kynisk 
besluttet, at de udsanerede 
familier skal erstattes af 
Erling Olsens "moderne" fami
lier med de høje indtægter. 
Disse familier håber kommunen 
giuer flere skattekroner til 
Københauns betrængte kasse. 
Linjen er klar nok. Var der 
nogen der efterlyste det so
ciale demokrati ?

HELSE KOST

SOLSIKKE
Fuldkost & kosttilskud

Tlf. (01) 39 53 11 
BLÅGÅRDSGADE 33

'--------------------------------------------- -

ROSER
SANKT PEDERS STRÆDE 18 

1453 COPENHAGEN K

L A T E S T  N E W S  IN  A N T IQ U E  C L O T H IN G._____________ _____________y

fol kets hus
7.8. "Rysteribs"
•CD•'T
t

rH Sangere og spillemænd 
fra Galgebakken

21.8. "Orføus" — dansk, 
suensk, amerikansk og 
britisk spillemands
musik

28.8. Lirum Larum,folkemusik
4.9. Dagen og Vejen

arrangementerne starte" 15.oo
11.9. Folkets Hus 6 års fød

selsdag - program 
kommer senere

kort nyt:
TIDSBEGRÆNSEDE LEDEKON FRAKTE R 
I følge Boligministeriet er 
det ikke ulouligt at udleje 
lejligheder på tidsbegrænsede 
kontrakter. Dermed har ejer
lejlighedsspekulanterne fået 
endnu en håndsrækning.
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spekulation og sanering  
går stadig
Sidste år ued denne tid uar 
nedrivningerne omkring Blå
gårds Plads endnu ikke afslut
tede. Ued Blågårds Plads stod 
nogle laue huse med lys og 
luft,2 trapper, toilet i lej
lighederne og nogle steder 
endda bad. Beboerne i karréen 
arbejdede ihærdigt på at få 
saneringsplanen lauet om, så 
disse ejendomme kunne bevares. 
Ui havde stadig Stengadebrand
en i frisk erindring og fandt 
det indlysende, at saneringen 
i kvarteret skulle koncentre
res om de mange brandfælder 
og sundhedsfarlige ejendomme.
1*1 an kan undre sig over, at en 
saneringsplan , der indebar 
nedrivning af gode ejendomme 
overhovedet blev godkendt.Det 
gik heller ikke stille af. 
Boligministeriet udtalte fra 
starten,at de kun accepterede 
en totalsanering omkring Blå
gårds Plads, fordi de ryddede 
arealer skulle anvendes til 
en ny skole . Kommunen ville 
næppe have fået godkendt så 
mange nedrivninger , hvis det 
var for at skaffe plads til 
nyt boligbyggeri,der med stør
re berettigelse kunne pla
ceres i forstæderne.

SKOLI
Karrégruppen gættede dengang

hånd i
på , at der et eller andet 
sted i en hemmelig kommunal 
skuffe lå udkast til et nyt 
stort prestigebyggeri ved 
Blågårds Plads.
På en forespørgsel i Borger
repræsentationen 8.4.76. sva
rede borgmester liJassard , at 
"...den ved byplanvedtægten 
stedfundne reservation af are
al til offentlige formål bør 
opretholdes med henblik på e- 
tablering af uddannelsesinsti
tutioner eller evt. andre op
stående behov for arealer til 
institutioner eller anlæg af 
anden art."

hånd
Den skole , der allerede var 
skrinlagt p. g. a, faldende 
børnetal, mente liJassard altså 
stadig, at man burde rydde en 
grund til.
I forbindelse med en ombuds
mandssag i maj/juni 76 gentog 
man , at der ikke var andre 
planer for området.

KO 1*11*1 UIMEl\l LYVER
Det har nu vist sig at være 
direkte løgn . Egon Weidekamp 
havde nemlig allerede dengang 
bedt KBI om at udarbejde pla*<- 
ner for nyt boligbyggeri.Før
ste møde mellem LJeidekamp og

KBI blev afholdt d.17.5.76. i 
dybeste hemmelighed . Har fik 
KBI at vide,at både skolen og 
den planlagte svømmehal var 
droppet. 3o , man må sige, at 
Ueidekamp startede sin borg
mesterkarriere med glans i

I*1ISBRUG AF SANERINGSLOVEN 
Man har altså med andre ord 
skubbet en overflødig ny sko
le foran bulldozerne for at 
kunne nedrive så meget som 
muligt.Ovenikøbet i ly af sa
neringsloven , for at få det 
til at se endnu mere tilfor
ladeligt ud . Kommunen har 
holdt beboerne og ministeriet 
for nar, og endda direkte lø
jet for os.
Når det ikke længere er vel
set at rive gode huse ned for 
at skaffe plads til nye, fin
der kommunen altså på andre 
udveje . Taberne bliver bebo
erne i de brandfælder , der 
ikke kan rives ned, fordi man 
bruger de sparsomme genhus— 
ningsmuligheder til bl.a. be
boerne i de gode huse ved 
Blågårds Plads.
Hvem ved - måske kunne Sten
gadebranden være undgået,hvis 
man havde revet brandfælderne 
ned i stedet for bevaringsvæiv 
dige huse.Men vi må konstate
re,at spekulation og sanering 
stadig går hånd i hånd hos 
Københavns kommune . Det er 
Egon - planens tilblivelses
historie et tydeligt eksempel 
på.
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I denne rubrik behandler<3HVAD Stenbroen hver måned et

SIGER
LOVEN

juridisk problem af inter
esse for læserne. Hvis du 
har et emne, du mener træn
ger til at blive belyst, 
hører vi gerne fra dig.

MODERNISERING
Som en følge af den private 
ejendomsret, har ejeren af en 
ejendom ret til at modernise
re den, og få udgifterne dæk
ket ved at forhøje huslejen. 
Huslejen skal kunne dække det 
man kalder normal forrentning 
og afdrag af de lån, som er 
taget for at betale moderni
seringen og evt. øgede udgif
ter til vedligeholdelse, ad
ministration og forsikring. 
I fald at moderniseringen vil 
betyde en huslejestigning op 
til 25 %t kan ejeren starte 
sin modernisering uden at 
spørge lejerne. I kan med an
dre ord ikke klage til myn
dighederne over ejerens pla
ner. Først når moderniserin
gen er udført, kan I klage o- 
ver forhøjelsen. Her gælder 
de samme regler, som ved hus- 
lejeforhøjelser i øvrigt. Så

fremt en x af lejemålene kla
ger,skal ejeren indbringe sa
gen for Huslejenævnet, som 
derefter forhører sig om je
res mening.
Hvis ejeren allerede har gen
nemført en sådan mindre moder 
nisering, og planlægger een 
til, skal disse moderniserin
ger betragtes som een - og 
herefter gælder de regler, vi 
omtaler i det følgende. Dette 
er for at forhindre, at eje
ren omgår sin genhusnings
pligt og andre regler, ved at 
dele moderniseringen op. (Den 
såkaldte salamitaktik.)
Hvis en moderniseringsplan 
vil betyde en forhøjelse på 
over 25 %, skal planen først 
godkendes af jer, af jeres 
beboerrepræsentanter,eller e— 
jeren skal forelægge planen 
for Huslejenævnet.
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Hvis ejeren ikke har fulgt 
disse regler, kan han kun 
kræve en forhøjelse på højst 
25 % af den gamle husleje. 
Under hensyntagen til en ejen 
doms alder og stand, kan Hus— 
lejenævnet nægte at godkende 
en modernisering. Desuden 
skal Huslejenævnet tage stil
ling til, hvorvidt forbedrin
gerne vil stå i et rimeligt 
forhold til udgifterne.' 
Skulle moderniseringen medfø
re en stigning på mere end 
loo %, skal I have tilbudt en 
erstatningslejlighed. Denne 
skal stå i et rimeligt for
hold til den gamle, hvad an
går pris,størrelse og udstyr. 
Hvis I ikke forud har fået 
stillet en anden lejlighed 
til rådighed,skal I kun beta
le loo % i stigning.
Hvis I skulle ønske det, kan
r ~

I, såfremt ejeren har ejet e— 
jendommen i mindre end 3 år, 
få udskudt moderniseringen. 
Hvis over halvdelen af jer 
kræver dette overfor Husleje
nævnet, kan moderniseringen 
først sættes i gang, når eje
ren har haft ejendommen i 5 
år.
Når moderniseringen er færdig 
skal I gennemgå den grundigt.
Er den mangelfuldt eller sju
sket udført, kan I køre det 
som en selvstændig klagesag i 
Huslejenævnet.
I skal altid være opmærksomme 
på, om forbedringen er betalt 
over opretningskontoen.Er den 
det, kan det ikke føre til 
lejeforhøjelse. Desuden kan 
vedligeholdelsesarbejder hel
ler ikke anses Tor moderni
sering. Uær derfor på vagt o— 
verfor misbrug.
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