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TÆT NYT BYGGE 
V M ) BLÅGÅRDS

Interview med ny 
byplanborgmester

Den nye byplanborgmesteT 
Villo Sigurdsson er mod
stander af Egon-planen. 
Men, som han siger, sam
fundet ændres ikke bare- 
fordi jeg er blevet borg
mester.

se side 3.

Så kom det helt afgørende 
led i Egon-planenJ Et lokal
planforslag, der udlægger de 
store tomter ved Blågårds 
Plads til nyt massivt bolig
byggeri, blev i midten af 
april forelagt Borgerrepræ
sentationen. Området er el
lers ifølge en aftale mellem 
kommunen og miljøministeriet 
udlagt til offentlige formål. 
Men det skider Egon på.

Her har vi i årtier boet i 
landets tættest bebyggede om
råde, og når så de forfejlede 
totalsaneringer ved skæbnens 
gunst har givet os en mulig
hed for at få dækket nogle af

de mest elementære behov for 
lys,luft og brugbare opholds- 
arealer, kommer Ueidekamp som 
en anden byggespekulant lø
bende for at plastre dem til 
med dyrt nybyggeri beregnet 
for bedrestillede skatteyde
re.

Arealerne er ellers dat 
eneste sted i kvarteret, som 
kan opfylde beboernes behov 
for større samlede rekreative 
områder ...

UEI DE KAMP HAR TRAVLT 
Overborgmesteren har travlt. 
Så travlt at lokalplanforsla- 

fortsættes på side 7
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STENBROENS LEDER

NEJ TIL KRIMINALISE
RING AF BLOKADER

STENBROEN
STENBROEN udgives af Nørre
bros Bebaeraktion, Blå
gårdsgade 310 i et oplag på 
6.500 eks.
Ansvarlig for dette nummer:

STENBROEN koster i abonne
ment 40 kr for 10 numre. 5 
numre koster 25 kr. Indsæt 
pengene på vores giro-konto 
- så får du bladet tilsendt 
med posten.

STENBROEN husstnndsomdeles 
gratis i Sorte Firkant, men 
vi modtager med stor tak
nemmelighed økonomisk støt
te.

GIRO 3X99481

Den 13. marts blev to del
tagere i blokaden omkring To- 
desgade-institutionen idømt 
hver en bøde i byretten. Den
ne dom er historisk i dansk- 
retspleje, idet det er første 
gang nogen bliver straffet 
efter det såkaldte "blokade
cirkulær'-'".

I forbindelse med den øko
nomiske krise er overgrebene 
-mod befolkningens rettigheder 
□g levevilkår blevet stadig 
kraftigere. På institutions
området har vi oplevet kraf
tige nedskæringer. På bolig
markedet optræder ublu hajer 
med stadiq større foragt for 
beboernes tryghed. Og på ar
bejdsmarkedet udnytter diver
se arbejdsgivere situationen 
til at ansætte underbetalt og 
uorganiseret arbejdskraft.

Pludselig opdager vi, at 
det er så som så med alle de 
rettigheder , vi normalt går 
og tror vi har. Ivlan tager vo
re børnehaver fra os. Ivlan ta
ger vort arbejae fra os. Og 
vi bliver fup-moderniseret ud 
af vore lejligheder.

Som svar på disse overgreb 
er et gammelt og hævdvundet 
kampmiddel - blokaden - ble
vet taget i anvendelse. Det

startede i 1976 i flækkelund 
ved Viborg og ved fotolabora
toriet Info på Frederiksberg.

På baggrund af disse begi
venheder udsendte justitsmi
nisteriet et cirkulære til 
landets politi-mestre. Heri 
gøres opmærksom på, at bloka
der er i strid med politived
tægten, hvor der står, at man 
ikke må "forstyrre den of
fentlige orden ved råb, skrig 
eller lignende". Ifølge cir
kulæret skal blokader frem
over opfattes som noget "lig
nende" og dermed forbudt.

Siden aa har antallet af 
blokader været stigende. Vi 
har tidligere i Stenbroen om
talt nogle af disse. I Gods- 
banegade på Vesterbro, i Ny 
Munkegade i Århus og i Borg
gården i Randers har beboerne 
gennem blokader forsøgt at 
hindre fup-moderniseringer af 
deres lejligheder. Hvad i al
verden skulle beboerne ellers 
have gjort, når lovene er på 
bolighajernes side? Også i 
faglige konflikter, hvor ar
bejdere har følt deres løn
ninger og job truet, har blo
kaden været taget i anvendel
se .

Den første blokadesag, som

kom for retten , var mod 42 
blokadevagter i Gonpbanegade, 
De blev kendt skyldige, men 
ingen fik bøder. Så kom de 
første domme fra Todesgade- 
blokaden. Her blev der slået 
hårdere ned - to blev hver i- 
dømt en bøde på 500 kr. og må 
her oveni betale sagens om
kostninger . Domstolene har 
hermed givet "blokade-cirku
læret" det blå stempel. Det 
er hermed blevet ulovligt at 
lave blokade - til trods for 
at det ikke er vedtaget ved 
noqen lov.

Denne kriminalisering af 
blokadevåbnet er et alvorligt 
slag mod såvel faobevæqelse 
som boligbevægelse. Derfor må 
fagbevægelsen og boligbevæ- 
gelsen stå sammen i kamp mod 
"blokade-cirkulæret". Sålænge 
lovene ikke tilgodeser flår-, 
tallets ønsker,må vi have lov 
til selv at gøre det.
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Ny byplan-borgmester 
modstander af egon-planen

Et af kommunalvalgets re
sultater var, at den konser
vative byplan-borgmester Was- 
sard blev udskiftet med VS'e- 
ren Villo Sigurdsson. I den 
anledning har Stenbroen haft 
en samtale med den nye borg
mester.
- Er der nogle mærkesager, du 
især vil kaste dig over?
- 3a, i første omgang drejer 
det sig om brandsikring. Men 
også med hensyn til boligspe
kulation og by-fornyelse vil 
Jeg prøve at indføre en ny 
politik,
- Hvad skal der ske med hen
syn til brandsikring?
- Ejernes frist for at få 
brandsikret udløb d. 1. apriL 
Nu må der skrides ind med bø
der, der hvor brandsikringen 
ikke er fuldført, I grovere 
tilfælde ser jeg gerne ejerne 
idømt hæfte-straf, men det 
er op til domstolene at afgø
re.
- Hvilken kontrol er der med 
brandsikringen?
- Loven taler om stik-prøver, 
men jeg vil helst have det 
hele undersøgt. Det kræver i- 
midlertid, at borgerrepræsen
tationens andre partier vil 
give mig en bevilling til at 
ansætte flere folk. I en så 
livsvigtig sag, og i en tid

med arbejdsløshed, håber jeg 
partierne vil give mig de 
nødvendige penge. Indtil da 
vil jeg iøvrigt opfordre folk 
til at anmelde manglende el
ler ufuldkommen brandsikring 
til kommunen.
- Og boligspekulationen, hvad 
kan du gøre ved den?
- 3eg vil gøre alt, hvad der 
kan gøres inden for lovens 
grænser for at hindre ejer
lejlighedsudstykning. Herud
over må kommunen på længere 
sigt spille en mere aktiv 
rolle som bygningspoliti. Der 
skal gribes ind over for dår
lig vedligeholdelse, hvor det 
kan ske med Byggeloven i hån-
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den, selvom loven desværre 
ikke giver mulighed for at 
gribe ind i det omfang, jeg 
kunne have lyst.
- Qg by-fornyelsen?
- Det er en virkelig stor op
gave. Langt den største del 
af den byfornyelse, der fore
går i København, gennemføres 
af private. Hidtil har alle 
planer stort set gået ud på 
at give bygherrer lov til at 
bygge, hvad de har lyst til. 
Her må der gribes ind. Gennem 
en fornuftig lokalplanlægning 
må vi sikre, at der tages be
hørigt hensyn til byens bebo
ere. Hvis der i et område for 
eksempel mangler grønne area
ler, må vi forhindre, at le
dige grunde bebygges, inden 
beboernes behov er opfyldt. 
Det kræver langt mere aktiv 
planlægning end i dag.
Også sanerings-politikken må 
lægges om. De alt for få mid
ler, der er til rådighed, må 
anvendes, så de dårligste bo
liger rives ned først. Det 
nytter ikke at rive gods bo
liger ned på Nørrebro, når 
brandfælder og lignende kan 
få lov til at blive stående 
på Vesterbro]
- Hvad med Egon-planen?
- Den er jeg som bekendt mod
stander af. Her vil jeg sørge 
for, at der bliver fremlagt 
alternativer til overborgmes
terens forslag.
- Hvem kommer til at bestem
me de endelige planers udse

ende?
- 3eg ser helst det bliver 
kvarterets beboere, men de 
endelige beslutninger træffes 
som bekendt i borgerrepræsen
tationen - og her er mit par* 
ti desværre i mindretal.
- Hvordan vil du så gennem
føre alle dine ideer?
- Mange ting kan gennemføres 
rent administrativt, men de 
større sager skal altid op i 
borgerrepræsentationen . Her 
risikerer jeg at blive ned
stemt den ene gang efter den 
anden. Samfundet ændres ikke 
uden videre bare fordi jeg er 
blevet borgmester. Derfor er 
der stadig brug for aktive 
beboeraktioner rundt omkring 
i byen, slutter den nye by
planborgmester Villo Sigurds- 
son.
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Andelsbutikken

NU - MIDT I FORÅRET - 
MANGE DEJLIGE BIOLOGISK 
DYRKEDE GRØNTSAGER OG TIL 
RIMELIGE PRISER. FORÅRETS 
FØRSTE SALAT ER KOMMET.

MANGE FORSKELLIGE KORN
PRODUKTER (DEMETER
KVALITET) - BYENS BEDSTE 
MUSLI'OG HASSELNØDDER.

Aabenraa 31 
tlf 01-12 79 99
4 MIN. FRA NØRREPORT

Sanering baner vej for ejerlejligheder
Allerede nu kan man med 

sikkerhed forudsige, at så 
godt som alle de privat-ejede 
ejendomme, der bliver stående 
efter saneringerne, vil blive 
udstykket i ejerlejligheder. 
Dette ses af de nye sanerings 
planer, der netop er offent
liggjort som led i Egon-pla- 
nen.

I forbindelse med sane
ringsplanerne vil man påbyde 
ejerne at gennem-modernisere 
lejlighederne, således at de 
rigeligt opfylder kvalitets
kravene i ejerlejlighedslo
ven. Huslejestigningerne vil 
blive så store, at de nuvæ
rende beboere tvinges til at 
flytte. Det bliver ikke os, 
der får glæde af modernise
ringerne, siger beboerne.

RYDDER TIL NYBYGGERI.
Det er KBI, der laver sa

neringsplanerne, og de er in
teresserede i store sammen
hængende rydninger til nybyg
geri. Dette har også været 
målsætningen ved de nye sane
ringsplaner.

I Alderstrøst—karreen fo
reslås nedrivninger af ét 
stort sammenhængende område

ligesom i Tømrergade-karreen, 
der foreslås totalsaneret, så 
kun nogle enkelte ejendomme 
bliver tilbage.

MODERNISERINGER.
For ejendommen Baggesens- 

gade 2 / Dosseringen B ønsker 
KBI at lave en lejlighedssam
menlægning. Antje Fries er en 
af de beboere, der skal flyt
te, fordi hendes lejlighed 
skal slås sammen med nabolej
lighedens

"Moderniserings-forslaget er 
unødvendigt, og jeg kan ikke 
forstå, hvorfor lejlighederne 
skal lægges sammen.Denne lej
lighed er af en udmærket støjv 
relse (74 m2), velproportio
neret og fungerer udmærket. 
Køkkenet er nyinstalleret og 
med varmt vand. Deg har selv 
installeret brusekabine, ef
ter først at have forhørt mig 
hos saneringsselskabet . De 
sagde, at huset ikke skulle 
rives ned, så der var ikke 
noget i vejen for,at jeg kun
ne modernisere lejligheden", 
siger Antje.
"Det eneste, der burde laves, 
er vinduerne,-hvilket til gen

gæld også er meget påkrævet 
af hensyn til varmebesparel- 
sen. De er meget utætte. Deg 
mener, at det er noget, eje
ren burde tage på sin konto - 
det skyldes jo først og frem
mest dårlig vedligeholdelse."

KBI og Ueidekamp mener i- 
midlertid,at der skal instal
leres fjernvarme og badevæ
relse, således at ejendommen 
rigeligt opfylder kravene i 
ejerlejlighedsloven.

UDEMOKRATISK BESLUTNING.
"Det er udemokratisk at ved
tage sådanne planer hen over 
hovedet på beboerne", siger 
Edith Larsen,Baggesensgade 4. 
"Det eneste, der skal laves, 
er vedligeholdelse, så taget 
bliver tæt, og trapperne sæt
tes i orden, så den ser no
genlunde pæn ud. Og vinduerne 
skal tættes.
Vi vil gerne betale det dob
belte i husleje. Nu har vi 
boet billigt i mange år, men 
vi har også selv ofret meget 
på lejligheden. Her i januar 
måned har vi selv indlagt bad 
og nye lofter. Køkkenet er 
også moderniseret. Men Weide--
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kamps moderniseringsplan be
tyder,at vi alle skal flytte. 
Det var den besked, vi fik af 
saneringsselskabet på beboer
mødet”, slutter Edith Larsen.

DÅRLIG PLANLÆGNING.
"Vi besidder den største 

ekspertise og erfaring på om
rådet" fortalte KBI's chefar
kitekt, Knud Rasmussen, bebo
erne på beboermødet 5. april. 
Men karré-gruppens grundige

Alderstrøst-karreen - 
nedrivningsplanen.

gennemgang af ejendommene af
slører flere alvorlige fejl i 
KBI's saneringsplan.

I Peblinge Dosseringen 6 
foreslår selskabet således 
indlagt badeværelser, varmt 
vand og centralvarme - selvom 
det findes i forvejen!

Endvidere er selskabet i 
deres prisberegninger gået ud 
fra forældede priser fra juni 
77, som slet ikke holder, når 
arbejdet skal udføres 2 år 
senere.

DEPORTATIONS-PLAN.
For at sikre at beboernes 

synspunkter kan komme frem, 
har karrégruppen spurgt bebo
erne ved hjælp af et spørge
skema.

Karrégruppen har prøvet at 
sammenholde beboernes besvar
elser med de meget omfattende 
moderniseringskrav, selskabet 
stiller. På grundlag heraf 
skønner gruppen, at ca. 95 % 
af beboerne tvinges til at 
flytte. Således viser karré- 
gruppens beregninger, at en 
lejlighed på 64 m2 vil komme 
til at koste 1.090 kr. pr.må
ned.

Det er derfor ikke mærke
ligt, at beboerne kaldte Llei- 
dekamps Helhedsplan for en 
"deportationsplan"

Men det sidste ord i denne 
sag er ikke sagt. Vi har 
tænkt os at kæmpe videre for 
en rimelig saneringsplan, si
ger beboerne.
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BORGMESTERGAVE
I det københavnske "Adel- 

gadekvarter" ligger 2 store 
boligkomplekser , "Kronprin- 
sessegården 1 og 2". Disse e- 
jendomme står nu ifølge dags
pressen foran udstykning til 
ejerlejligheder - efter vel
villig assistance af kommune
valgets store stemmesluger, 
overborgmester Egon Weidekamp.

Ejerne, som er forskellige 
aktieselskaber, vil ved ud
stykning af ejendommene kun
ne stikke en gevinst på om
kring 10-20 mili. kr. ned i 
foret.

Ejendommene er opført i 
halvtredserne med både stats
støtte og kommunale lånega
rantier. På grund af dette 
har der også været særlige 
bestemmelser for ejendommene, 
bl.a. kontrol med huslejeni
veauet. Denne huslejekontrol 
har kommunen imidlertid und
ladt at føre. Selv henvendel
ser fra beboerne har ikke 
kunnet få kommunen til at le
ve op til sin tilsynspligt.

Da byggerierne er opført 
med statsstøtte, kan de ikke 
uden videre udstykkes i ejer
lejligheder. En sådan udstyk
ning kræver en speciel tilla
delse. Selvom en sådan tilla
delse skulle være så godt som 
uopnåelig, fik ejerne den al
ligevel - endda af selveste 
Egon Weidekamp*

Overborgmesteren, som el
lers selv erklærer sig for 
modstander af ejerlejligheder 
har altså med sin velvillige 
assistance været med til at 
forære spekulanter mellem 10- 
20 miil. kr. ved salg af e- 
jerlejligheder i ejendomne, 
der ovenikøbet er opført med 
statsstøtte. Med udstyknings- 
’retten har kommunen mistet 
anvisningsretten til 35 gode 
lejligheder, som bl.a. kunne 
være brugt ved genhusning af 
udsanerede.

husejerens trumf :
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EN
FOLKEFLYTNINGSPLAN

3 ud af 4 familier må 
flytte fra Solitudevejakarre
erne, Oet bliver tilfældet, 
hvis det sanerings-forslag, 
aom direktør Helge Nielsen 
fra saneringsselskabet præ
senterede ved et pressemøde 
den 29.marts, bliver ført ud 
i livet.

FORSLAGET.
Ud af de 500 lejligheder, 

der er i øjeblikket, må de 
300 fraflyttes, fordi de skal 
nedrives. Herudover skal 50 
lejligheder lægges sammen to 
og to og moderniseres, så her 
må beboerne også flytte. I de 
resterende 150 lejligheder 
skal der gennemføres ret om
fattende moderniseringer. Alt 
i alt vil huslejen i de fles
te tilfælde fordobles.

Har beboerne råd til at 
blive boende? I en pjece, som 
blev delt ud på pressemødet, 
fortælles, at der er mulighed 
for et særligt saneringstil- 
skud. Men det er usikkert, 
hvor mange der vil få glæde 
af dette tilskud. Der er nen** • 
lig flere forskellige regler, 
som skal være overholdt, før

tilskuddet kan gives.
Et særligt problem udgør 

de ca. 60 ejerlejligheder i 
karreerne. Her bliver beboer
ne, som på grund af boligsi
tuationen er blevet presset 
til at købe en ejerlejlighed, 
selv nødt til at stå for mo
derniseringen. Det vil betyde 
at hver enkelt familie skal 
afdrage og forrente et beløb 
på mellem 50.000 og 100.000 
kr. udover det, der betales i 
forvejen for den dyrt erhver
vede lejlighed. Disse beboere 
har ingen mulighed for husle
jetilskud . Der er således 
lagt op til en storstilet 
folkeforflytning.

NEDRIVNING AF GODE HUSE.
På pressemødet blev direk

tør Helge Nielsen spurgt om, 
hvorfor man ville foreslå en 
del gode ejendomme nedrevet - 
f.eks. Solitudevej 14, der 
både er godt vedligeholdt og 
er på 3-4 værelser med cen
tralvarme. Til dette svarede 
Helge Nielsen,at da såvel nr. 
16 som nr.12 skulle nedrives, 
syntes man, at det ville være 
grimt, hvis huset "korn til at
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Solitudevejskarrerne - nedrivningsplanen.

stå helt alene”.Denne forkla
ring dækker efter vores me
ning ikke den fulde sandhed.

I en pjece, der er blevet 
omdelt til beboerne, er der 
på en tegning vist,at der ef
ter saneringen skal bygges 
langs Kapelvej og Bangertaga- 
de. for at dette kan lade sig 
gere, skal 5-6 ejendomme med 
ca. 100 lejligheder - heri
blandt Solitudevej 14 - ned
rives for at give plads til 
nybyggeriet.

disse ejendomme viser helt 
klart, hvilke formål man har 
med saneringen , nemlig at 
fremskaffe byggegrunde til 
det alt for dyre nybyggeri, 
hvis lejligheder beboerne på 
Nørrebro ingen mulighed har 
for at komma til at bo i.

Disse lejligheder er da - 
også ifølge overborgmester E- 
gon Ueidekamps politik - til
tænkt de nye og bedre skatte
borgere, han vil have til Kø
benhavn til erstatning for de 
nuværende beboere.
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SANERING FOR HVEM?

Helge Nielsens forklaring GENHUSNING, 
om baggrunden for at nedrive Spørgsmålet er, om beboer-
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.e jligheder,der måske er dår- 
.igere, end de nuværende lej- 
.igheder. Helge Nielsen kunne 
.kke på mødet loue flere el- 
.er bedre genhusningsboliger, 
'uærtimod fortalte sanerings- 
iirektøren, at man i øjeblik
jet haude besvær med at gen- 
luse de 100Q familier fra 
irandfælderne, som Grundejer- 
'oreningen ellers havde lovet 
it skaffe boliger til.

støt
stenbroen

fortsat fra forsiden
get er underskrevet af den 
tidligere byplan-borgmester 
Wassard - på det sidste magi
stratsmøde denne deltog i. 
Den famøse beslutning er ka
rakteristisk nok truffet ef
ter kommunevalget, Hermed har 
de herrer tiieidekamp og 'ilas- 
sard brudt alle uskreven love. 
De har benyttet tomrummet in
den den nye byplanborgmester, 
Villo Sigurdsson, tiltrådte 
til at trumfe denne beslut
ning igennem.

Villa Sigurdsson antyder 
over for Stenbroen, at også 
han mener kJeidekamp er gået 
for vidt, Men samtidig til
føjer han, at liieidekamps for
slag ikke får lov til at stå 
alene, Deg har allerede sat 
mine embedsmænd til at udar
bejde et alternativ, der ret- 
ter sig efter de krav beboere 
på Nørrebro har fremsat, si
ger Sigurdsson,

DET RENE BLUFF.
Når Egon har så travlt, 

skyldes det naturligvis, at 
han har sat en stor part af 
sin præstige ind på sagen.Han 
vil også prøve at vise, han 
holder sine løfter om, at der 
snart sker noget.

Hvis der så alligevel ikke 
sker noget kan han jo altid 
finde en syndebuk at skyde 
skylden på.

For der sker nemlig ikke
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noget foreløbig. Alle hans 
tidsplaner er det rene bluff. 
Selvom Egon gang på gang har 
forudsagt byggeri til efterr- 
årst og i begyndelsen at næs
te år, vad han dat er løgn.

Søndag den 5. februar blev 
han i TV-avisen udspurgt om 
fremtidsplanerne for Chris
tiania. Hertil svarede han:
"Først skal der udsendes et 
lokalplanforslag til offent
lig høring. Når lokalplanen 
er endelig vedtaget kan vi gå

i gang med detailprojekterin
gen. Det tager lang tid. Hvis 
vi starter med at udsende en 
lokalplan imorgen, så tager 
det 2^ år, inden vi kan kom
me i jorden - sådan er pro
ceduren efter loven. Det kan 
Københavns kommune ikke lave 
om på."

Ifølge kJeidekamp selv går 
der altså mindst endnu 2̂ - år 
før der sker noget.

Pien allerede nu må vi kæm
pe mod hans planer!

Sanering og boligforlig
Bliver der sat stop for e- 

jerligheder i saneringskar
reerne i det kommende bolig- 
forliq?

På baggrund af de skræm
mende perspektiver i Egon- 
planen har Nørrebros Beboer
aktion rettet en henvendelse 
til Folketinget for at for
hindre ejerlejlighedsudstyk
ning og folkeforflytning af 
hele kvarterets beboere. Vo
res henvendelse er delvist 
taget med i forhandlingerne 
om det nye boligforlig. For
manden for boligudvalget,Knud 
Damgård, udtalte herom til 
Politiken:
- Vi er opmærksomme på pro
blemet, og vil i de kommende 
boligpolitiske forhandlinger 
forsøge at få skabt 8n dekla
rationsordning, som gør det 
umuligt at udstykke en ejen

dom i ejerlejligheder, når 
den er sat i stand med væ
sentlige, offentlige tilskud 
i tilknytning til sanering. - 

I henvendelsen til bolig
udvalget har vi foreslået:
- at der stoppes for ejerlej
ligheder,
- at beboerne får vetoret ved 
moderniseringer.
- at der gives bedre financi- 
eringsvilkår for modernise
ringerne, så beboerne kan 
blive boende«
- at saneringsmidlerne bruges 
til at nedrive eller forbedre 
de værste ejendomme i første 
omgang.

Vi får så se, om socialde
mokraterne og da borgerlige 
partier vil følge denne op
fordring, eller om de endnu 
engang tager husejernes og 
boligspekulanternes parti.
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Ny nedrivningsskandale
I en yderst forfalden og 

brandfarlig baggårdsejendom i 
Ravnsborg Tværgade begyndte 
arbejdere at nedrive ejendom
men, mens næsten halvdelen af 
lejlighederne endnu var bebo
ede.

TILTRÆNGT SANERING.
Ejendommen er en brandfæl

de med sammenhængende for- og 
bagtrappe. Den indeholder 20 
små såkaldte 3-værelses lej
ligheder på hver ca. 35 m^med 
toilet på trappen. Selve e- 
jendommen er i en uhyggelig 
forfatning. Alt flyder. Kæl
deren er stoppet med affald, 
fugten driver ned ad væggene, 
og opgangen stinker af katte
pis. For ejeren har vedlige
holdelse og rengøring været 
ukendte begreber. Vicevært- 
stillingen har ikke været be
sat i flere år.

Derfor har det nærmest væ
ret en befrielse for beboerne 
at ejendommen nu skal rives 
ned, da de næppe kan få noget 
ringere at bo i. Men beboerne 
havde dog ikke tænkt sig, at 
nedrivningen skulle påbegyn
des, mens de endnu boede i 
huset.

HVEM HAR ANSVARET?
Det er ejeren, som er an-

stenbroen.......

svarlig for nedrivningen, me
dens Det københavnske Sane
ringsselskab står for genhus
ningen. Parterne kan så skæn
des om, hvem der er hovedan
svarlig for skandalen, men 
det er ingen ukendt sag, at 
saneringsselskabets genhus
ninger strækker sig over hal
ve og hele år,

FAGFORENINGEN REDDER BEBOERNE
Da nedrivnings-arbejderne 

rykkede ind og begyndte at 
rasere de ubeboede lejlighe
der, kontaktede beboerne Oord 
og Betonarbejdernes fagfore
ning. En sikkerheds-repræsen
tant for fagforeningen fik 
herefter stoppet arbejdet.

Men tilbage står, at der 
åbenbart ikke er grænser for, 
hvad beboerne må finde sig i 
fra såvel private ejeres som 
saneringsselskabets side.

Denne gang blev beboerne 
reddet af fagforeningens hur
tige indgriben, men hvad sker 
der næste gang?
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Nu brænder tampen
Fra Brandsikringslovens i- 

krafttrædelse og frem til 1. 
april i år har landets huse- 
Jare haft ialt 2 år og 3 mdr. 
til at få sat brandsikrings- 
arbejdet igang. På trods her
af må man stadig konstatere 
manglende brandsikring i me
get stort omfang. Fra grund
ejerside forklares dette med 
den uhørt dårlige undskyld
ning, at det ikke har været 
muligt at skaffe den fornødne 
arbejdskraft til at få arbej
det udført.

HVER 4. LEDLIGHED IKKE BRAND
SIKRET TIL TIDEN.

NB har foretaget en regis
trering af samtlige ejendomme 
i Sorte Firkant, som skulle 
have været brandsikret inden 
1.april 78. Undersøgelsen vi
ser, at hver 4.lejlighed -el
ler 46 ejendomme med ialt 900 
lejemål - ikke var brandsik
ret til tiden.

I november 77 lavede NB en 
lignende registrering . Det 
gjorde vi, fordi 23 af kvar
terets mest brandfarlige e- 
jendomme ifølge påbud fra Kø
benhavns Boligkommission al
lerede på det tidspunkt skul
le være brandsikret. Også den 
gang viste det sig, at der 
ikke var gjort en pind ved 18 
af de 23 ejendomme. Dette på 
trods af, at husene er lige 
så brandfarlige som ejendom

men i Stengade 20, hvor 9 
mennesker i 1975 omkom ved en 
brand.

Da vi herefter anmeldte e- 
jerne til politiet for over
trædelse af Brandsikringslo
ven, fik vi den besked, at 
der i 16 af tilfældens ikke 
var grundlag for en politisag 
fordi Boligkommissionen havde 
givet ejerne en fristforlæn
gelse. Der er eksempler på, 
at nogle af de allerværste te- 
jendomme har fået op til 1 
års udsættelse.

MANGEL PÅ HÅNDVÆRKERE TIL UD
FØRELSE AF BRANDSIKRINGEN 7?

Direktør Åge Thomsen fra 
Grundejernes Landsforbund foxv 
søgte omkring jul at få myn
dighederne til at give ejerne 
en generel udsættelse med 
brandsikringen. Problemet var 
ifølge Åge Thomsen, at der 
ikke kunne skaffes håndværke
re til at få arbejdet udført 
til tiden.

Denne påstand forekommer 
unægteligt lidt absurd i en 
tid, hvor så mange bygnings
håndværkere går arbejdsløss. 
Forespørgsler hos et tilfæl
digt udvalg af håndværksfir
maer og andre sagkyndige fo
retaget af NB i februar måned 
viser da også klart, at denne 
undskyldning intet har med 
virkeligheden at gøre.
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EDERNE HAR BEVIDST UNDLADT AT 
FÅ ARBE3QET SAT IGANG,

A.Warming fra Praktisererv- 
de Arkitekters Råd oplyste 
således, at han fra flere af 
rådets medlemmer har erfaret, 
at især mange mindre mestre 
har kunnet lave langt mere 
brandsikring, end de har fået 
bestilling på. Denne udtalel- 
se støttes af flere firmaer, 
som vi snakkede med. Han for
talte også, at man generelt 
havde det indtryk, at huse
jerne havde smølet med at få 
arbejdet sat igang.

NU MÅ KOMMUNEN SKRIDE IND!
Da boligminister Ove Hove 

klogeligt nok har fastholdt 
1. april som ejernes sidste 
frist, er det nu op til den 
enkelte kommune at lægge en 
linje for igangsættelse af 
arbejdet i de ikke-brandsik- 
rede ejendomme samt at få fo
retaget en eventuel retsfor
følgelse af deres vrangvilli
ge ejare. Ifølge loven kan 
kommunen selv lade arbejdet

udføre på ejerens regning, og 
ejeren kan desuden straffes 
med en bøde eller fængsel.

Her i København har den 
nyudnævnte borgmester for ma
gistratens 4*afdeling, VS'e- 
ren Villo Sigurdsson, allere
de taget skridt til at få 
gennemført en bedre kontrol 
med i hvilke ejendomme og o- 
verfor hvilke ejere, der i 
givet fald skal sættes ind. 
Han vil nemlig foreslå bor
gerrepræsentationen, at kom
munen i en kortere periode 
ansætter flere teknikere, som 
skal undersøge, om brandsik
ringen er udført, NB har al
lerede overgivet sin undersø
gelse til kommunen, og vi op
fordrer andre beboere i Sorte 
Firkant til ligeledes at an
melde manglende eller ufuld
kommen brandsikring, så kom
munen straks har noget mate
riale at arbejde med. Man an
melder til: 3,Bygningsinspek
torat, Sortedams Dosseringen 
57, 2100 Kbh.Ø. Tlf: 37 61 11

En u/. a f få*-* x t-  M+aU**L oéJu. / / /
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HUSLEJENÆ VNET -  ET 
REDSKAB FOR HUSEJERE

IN G EN  K O N TR O L
Udvalget til kontrol med 

ulovlig nedlæggelse af lej
ligheder i København har ikke 
holdt et eneste møde de sid
ste fire år. Det kom frem i 
beretningen til det sidste 
møde i den gamle borgerrepræ
sentation.

Den 10. april 1969 nedsat
te borgerrepræsentationen et 
udvalg, som skulle føre kon
trol med de ulovlige nedlæg
gelser. yed kommunevalget i 
1974 blev der foretaget ny
valg af medlemmer til udval
get, og socialdemokraten K.b . 
Lundberg blev som formand for 
udvalget gjort ansvarlig for 
møde-indkaldelser. Men i de 
fire år , som er gået , har 
Lundberg ikke indkaldt til ét 
eneste møde.

FOR AT FÅ RÅD TIL NYE 
MILITÆRFLY MÅ SAMFUNDET 
SPARE PÅ ANDRE OMRÅDER.
- Se, der flyver vores børnehave.
- Ja, den skal bygges om til en

Som det fremgik af sidste 
nummer af Stenbroen, er der 
fra flere sider rejst kritik 
af Huslejenævnets virke. En 
ny skandaløs sag viser, at 
denne kritik er berettiget.

HUSLEDEN TIDOBLET.
I to ældre ejendomme på 

Christianshavn har de 83 le
jere modtaget besked om, at 
Huslejenævnets ankenævn har 
godkendt årlige huslejestig
ninger på ca. 9000 kr. pr.le
jemål. Dette krav har ejeren, 
revisor P, Larsen, Helsinge, 
haft den frækhed at fremsætte 
selvom han i flere år har la
det ejendommene forfalde.

F.eks. har lejerne for e- 
gen regning måttet leje pres- 
senninger til dækning af hul
ler i de utætte tage. Men al
ligevel er der sket store 
vandskader i lejlighederne i 
de øverste etager. Bl.a. er 
el-installationer, møblement, 
vægge og lofter blevet øde
lagt, Desuden driver regnvan
det ned ad køkken-trappens 
vægge, og flere trapper er 
ved at rådne op. Ikke desto- 
mindre har Huslejenævnet imø
dekommet spekulantens ønske 
om huslejeforhøjelse,

SKANDALØS SAGSBEHANDLING.
Heller ikke i denne sag

har Huslejenævnet besigtiget 
ejendommene. De har endnu en
gang taget ejerens oplysnin
ger for gode varer. Derfor 
står der også i Huslejenæv— 
nets afgørelse, at ejendomme
ne er opført i begyndelsen af 
1960'erne, har centralvarme, 
varmt vand samt bad og toilet 
Men der har aldrig været bad 
og centralvarme.Lejlighederne 
opvarmes nemlig af gasradia
torer som i flere tilfælde er 
ude af funktion, fordi ejeren 
ikke holder dem vedlige. Des
uden skal det understreges,at 
begge ejendomme er opført i 
sidste århundrede.

Forøvrigt har Huslejenæv
net tidligere nedsat huslejen 
på grund af de nævnte mangler 
Dette har betydet, at den år
lige leje hidtil har ligget 
på et sted mellem 1100-2000 
kr. Nu hvor Huslejenævnet har 
godtaget ejerens krav,er hus
lejen steget til over 10.000 
kr. om året. Dette er sket 
med tilbagevirkende kraft, så 
nogle af beboerne skal betale 
efterregninger på op til 8000 
kr.

Det spørgsmål, som Sten
broen stillede i sidste num
mer: "Er Huslejenævnet for os 
eller ejerne?", synes nu be
svaret.

EJER LEJL IG H ED E R
Gennemsnitsprisen på ejer- | 

lejligheder i København og på 
Frederiksberg steg 30.000 kr, 
i løbet af bare et halvt år. _ 
Og handelen foregår livligere 
end nogensinde. Det viser de 
sidste nye tal fra Københavns 
Statistiske Kontor. s

I første halvdel af 1977 i 
var gennemsnitsprisen 234.500 x 
kr., mod 205.700 kr. i sidste c 
halvdel af 1976. I resten af 
hovedstadsområdet var prisen f 
endnu højere - nemlig 265.700 J 
kr. c

I første halvdel af 1977 I 
blev der i området solgt 5788 ■
lejligheder - mod 5645 det 
foregående halvår.

SKIND & BEN
LALPE.R.F ORRLT HlUGEN
SbE STlLLINC t«. K0OTA46.S

SANDALER. tfTS.«. nXv 
E & 6.T  V /tA V L S T E D
(buksÅ(AOEGADt \fctb

Hjalmar Gronenberg
Temrar- & Snedkermester

Korsgade 27 st. th. Tlf.: (01) 39 02 32
2200 København N
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TOTALSANERING
Hvis nogen går og tror, at 

saneringsselskabet har opgi
vet de gammeldags totalsane
ringer, kan de godt tro om i- 
genl

I den nye saneringsplan 
for Tømrergade-karreen (Tøm- 
rergade/Aboulevarden/Blågårds 
gade/Smedegade) får således 
kun 3 forhuse i en karré med 
15 ejendomme lov til at blive

stående,

TØMRERGADE-KARREEN.
I de sidste mange år har 

vi i Nørrebros Beboeraktion 
påstået, at saneringsselska
bet primært arbejder for at 
skaffe samlede byggegrunde, 
og at nedrivning af kondem
nable boliger kommer i anden 
række. Denne påstand har sel-
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skabet til stadighed afvist.
I saneringsplanen for Tøm

rergade-karreen siges det di
rekte om Smedegade 13 og Blå
gårdsgade 59, at "det vil væ
re uhensigtsmæssigt at bevare 
dem af hensyn til kommende 
nybyggeri".

Men indtil nu foreligger 
der ingen bygge-planer for 
grunden, og desuden er det 
ikke saneringsselskabets op
gave at tænke på nybyggeri. 
Herudover glemmer man i sane
ringsplanen at nævne, at det 
ikke kun er to huse i karreen 
der er bevaringsværdige. I- 
følge de oversigtsplaner over 
boligstandarden, som kommunen 
selv har udarbejdet, skulle 
bygningerne Smedegade 23,Tøm
rergade 6 og Aboulevarden 14A 
ligeledes være bevaringsvær
dige. Udover disse bygninger, 
ville det være muligt at be
vare flere af de resterende 
huse ved ombygninger og lej
ligheds-sammenlægninger, Alle 
disse betragtninger springer 
saneringsplanen over.

SANERING ELLER UDRADERING ???
Konsekvensen af disse ned

rivninger bliver atter en
gang omfattende folkeforflyt
ninger fra bevaringsværdige 
huse, som beboerne ønsker at 
blive i. Imens står brandfæl
der og andre kondemnable e- 
jendomme stadig tilbage i na
bo-karreerne. Hvor længe skal 
vi finde os i det?

J

HÅnd B 
Hanke

MUSIK I MAD,
2.5. Klassisk guitar aften 

20.30 Ulrik Neuman og 
sønnen Mikael.

4.5. Hånd i Hankes husor
kester Vandango.

6.5. Peter Fahrenholtz,
7.5. Lise West og Suing- 

masters.
9.5. Folkets Hus's spille

mand og folkedansere.
10.5, Savage Rose,
11.5. Blind Dohn Davis.
12.5. Oazzanova.
18.5, Trio Desperados.
19.5. Tom Nagel, Kim Menzer, 

Anders Roland og Rolf 
Borup.

21.5. Lasse Helner og Ma
thilde.

25.5, Rysteribs.
28.5, Skilfinger.

Hvor intet andet er an
ført starter musikken kl. 
21.00. - Entre: kr. 10.
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Reserveret til postvæsnet.

vedtægten. Bag demonstrati
onen stod Stilladsarbejdernes 
Brancheklub, Metals arbejds
løshedsudvalg, forældregrup
pen fra Todesgade-institutio- 
nen, beboere i Godsbanegade 
9-15 og Nørrebros Beboerakti
on, som i fællesskab ønskede 
at markere en modstand mod 
forsøget på at kriminalisere 
blokadevåbnet.

Herudover sluttede en lang 
række andre organisationer og 
fagforeninger op bag demon
strationen. Bl.a. havde et 
sjak jord- og betonarbejdere 
fra Amager i dagens anledning 
nedlagt arbejdet for at kunne 
være med.

SKUEPROCES.

ter idømt en bøde på 500 kr,, 
som også blev appelleret til 
landsretten.

EN BORGERS MENING OM LOVENS 
ORD.

Udenfor retssalen forløb 
demonstrationen med sang, ga
de-teater og masser af taler. 
En af talerne, Kaj Olesen fra 
Fællesklubben på Tuborg,slut
tede £f med følgende bramfri 
ord:"0g hvad er det, der står 
i Grundloven? Ret til bolig - 
ret til arbejde. Hvor er det 
henne af? Røv og gulvsand I 
Lad os bekæmpe lortet, som 
sidder derovre i byretten og 
inde i Folketinget". Og denne 
udtalelse skal nok dække,hvad 
mange føler idag.

DEMONSTRATION MOD 
BLOKADERETSAGER

NED TIL KRIMINALISERING AF 
BLOKADEVÅBNETi

NED TIL KRIMINALISERING AF 
DEN FAGLIGE KAMPI

NED TIL KRIMINALISERING AF 
BOLIGKAMPENI

Under disse paroler demon

strerede 5-600 mennesker for
an byretten den 6. marts.

Demonstrationen blev af
holdt i anledning af, at to 
blokadevagter fra Todesgade 
blev slæbt for retten, sigtet 
for overtrædelse af politi-

Indenfor murene i byretten 
udviklede retssagen sig til 
en farceagtig skueproces. De 
to tiltaltes forsvarer ønske
de at afhøre Pelle Oarmer, 
men det nægtede dommeren ham 
ret til. Også et ønske om at 
afhøre formanden for kommu
nens dagsinstitutions-udvalg, 
Carl Einar Oørgensenrblev af
slået. Herefter nægtede de 
tiltalte at udtale sig og 
krævede dommerens afgørelse 
prøvet for landsretten.

Begge tiltalte blev deref-
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