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FOR AT FREM
ME EGONPLAN
Beboerne i Prins Børgensgade 
II skal nu smides ud . Det er
en af de metoder kommunen
bruger for at skaffe sig af 
med folk, der tillader sig at 
kræve, at kommunen overholder 
loven i

ULDULIGE OPSIGELSER 
Kommunen har fået sanerings- 
selskabet til at opsige bebo
erne med en måneds varsel. De 
fleste beboere i ejendommen 
har nemlig midlertidige le
jekontrakter. Opsigelserne er 
ulovlige,for det første fordi 
beboerrepræsentationen i ej

endommen ikke var underret
tede på forhånd . For det an
det kan midlertidige kontrak
ter kun opsiges med henblik 
på gennemførelse af sanerings 
planen . Og saneringsplanen 
taler om modernisering af e- 
jendommen . Da der ingen pla
ner ligger herom, er opsigel
serne klart ulovlige.
Disse opsigelser kan kun be
tragtes som et slag i hoved
et på de beboere, der tillad
er sig at klage over kommu
nens ulovligheder . Beboerne 
har klaget over opsigelserne 
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STENBROEN
STENBROEN udgives af Nørre
bros Beboeraktion, Blå
gårdsgade 31C i et oplag på 
6.5oo eks.
Ansvarlig for dette nummers 
Kim Kofod

STENBROEN koster i abonne
ment 25kr for 5 numre. Ind
sæt pengene på vores giro
konto — så får du bladet 
tilsendt med posten.

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

g iro s  29 94  8

STENBROEN

OM AKTIONER
For den ældre generation er 
Peter Sabroes navn nærmest en 
myte. I socialdemokratiske 
hjem blev beretninger om hans 
gerninger med ærefrygt for
talt videre fra forældre til 
børn lang tid efter hans tra
giske død.
Sabroe kæmpede for de små i 
samfundet - først og fremmest 
arbejderne og børnene. Når 
statsmagten, levebrødspoliti
kerne, retsvæsenet og udueli
ge embedsmænd stillede sig i 
vejen for forbedringer i det 
jævne folks levevilkår iværk
satte Sabroe sine berømte ak
tioner. Med aktionerne skabte 
han en folkestemning, som 
pressede myndighederne til at 
give efter. Det var Sabroes 
måde at føre politik på.
I sin levetid var Sabroe en 
omstridt person. Arbejder
klassen beundrede ham, men af 
borgerskabet blev han fordømt 
- og ind i mellem også dømt. 
Han fik den ene retssag på 
halsen efter den anden. Myn
dighederne ville selvfølgelig 
ikke acceptere hans aktioner. 
Bøderne væltede ned over ham. 
Men det stoppede ham ikke.

64 år efter hans død er der

blevet oprettet en fond til 
minde om Sabroes bedrifter. 
Fondens formål er at støtte 
organisationer og enkeltper
soner, som følger i Sabroes 
fodspor.
Sabroe-prisen blev for første 
gang uddelt i september. Den 
tilfaldt Nørrebros Beboerak
tion. Det er vi både glade 
for og stolte af; Prisen kom 
nemlig på et tidspunkt, hvor 
vi fra mange sider er udsat 
for en ondsindet hetz - nøj
agtigt på samme måde, som når 
Sabroe lavede sine aktioner. 
Mange myndigheder, politikere 
og organisationer er blevet 
skræmt over, at vi med vore 
aktioner har afdækket skæv
heder i samfundet og politisk 
plattenslageri. Magtfulde per 
soner føler deres indflydelse 
truet. Små politikere føler, 
at deres indbildte populari
tet smuldrer. Autoritære em
bedsmænd ryster af skræk for, 
at deres gerninger skal komme 
offentligt frem. I stedet for 
at debattere problemerne å- 
bent og søge at finde en løs
ning på dem, vælger man at 
bekæmpe os med alle midler.
Vi så det sidst i Todesgade, 
hvor kampberedte polititrop

per blev sat ind mod en fre
delig demonstration. De uro
ligheder, som uundgåelig måt
te opstå, giver man nu os an
svaret for.
Vi har set, hvorledes Pelle 
Darmer driver personforføl
gelse mod lederen af byggele
gepladsen, fordi denne tager 
sit arbejde med børnene al
vorligt og deltager i Nørre
bros Beboeraktion.
Hetzen føres frem i en presse 
som næsten udelukkende er på 
magthavernes side. Kun en 
sjælden gang spørger man om 
vores mening.
I den situation kom Sabroe- 
prisen som en god opmuntring. 
Vi vil forsøge at leve op til 
den ære, det er at modtage 
prisen. Vi vil fortsætte med 
at lave aktioner, sålænge der 
er ting som skal rettes - og 
som ikke kan rettes på anden 
måde. Vore aktioner har altid 
været fredelige og velover
vejede. Det vil de også være 
fremover.

N Ø R R E B R O S
B E B O ER IN FO R M A TIO N
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solfanger på 
Folkets Hus

Hjemmelavet solfanger på taget af folkets Hus

Sorte Firkants første solfan
geranlæg har set dagens lys i 
Folkets Hus, Stengade 5o. 
Stenbroen har bedt Folkets 
Hus fortælle om arbejdet med 
solfangeren.
"fled sol-,vind- cg vandkraft, 
også kaldet vedvarende energi 
har vi i dag mulighederne for 
at løse energiproblemerne u- 
den at bruge den farlige atom 
kraft, som elværker og olie
selskaber forsøger at presse 
ned over hovedet på os.

For at give et praktisk eks
empel på hvordan almindelige 
mennesker uden videre kan ud
nytte solens kraft, begyndte 
en gruppe mennesker fra Fol
kets Hus i forbindelse med 
00A / OVEs energiuge at bygge 
et mindre solfangeranlæg.Det
te skulle skaffe varmt vand 
til det nymoderniserede køk
ken. (00A/0VE : Organisatio
nen til Oplysning om Atom- 
kraft/Organisationen for Ved
varende Energi)*
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Ideen bag solfangeren: I nog
le glastildækkede, sortmalede 
radiatorer varmer solen vand 
op, som derefter bliver ledt 
ned til en varmtvandsbeholder. 
Denne sørger for at opvarme 
det koidé vandværksvand, der 
derefter er klar til brug.
Til projektet havde DOA / OVE 
stillet looo kr til rådighed. 
Vi forsøgte at skaffe materi
alerne så billigt som muligt. 
Det har betydet, at vi har 
haft en del arbejde med at 
tage rundt på forskellige 
jernpladser for at finde ra
diatorer, rør o.lign. De fle
ste materialer fik vi ganske 
billigt bortset fra enkelte 
tekniske indretninger, vi har 
måttet nyanskaffe.
Vi fordelte arbejdsopgaverne 
imellem os, nogle lavede rør- 
arbejde ,andre forberedte kas
serne, som radiatorerne skul
le anbringes i. Noget vi hele 
tiden har måttet holde os for 
øje, var at isolere bedst mu
ligt for at undgå varmetab. 
Efter halvanden uges effek
tivt arbejde var vi klar til 
at montere solfangerne på ta
get af Folkets Hus. Dette var 
nok den vanskeligste del af 
arbejdet, eftersom vi skulle 
sikre dem mod vind og vejr. 
Endnu har vi desværre ikke 
fundet ud af, hvor varmt vand 
solfangerne kan præstere, da 
vi ikke har kunnet tilslutte 
dem til køkkenhanen, - men en 
solrig eftermiddag opdagede

vi, at radiatoren i løbet af 
et kvarter kunne blive så 
varm, at den ikke var til at 
holde på.
Vi, der har bygget solfanger- 
nejer en gruppe mennesker om
kring Folkets Hus, der dels 
interesserer os for vedvaren
de energi, og dels for beva
relse og "udbygning" af Fol- 
kets Hus. Ingen af os har fra 
begyndelsen haft nogen erfa
ringer med bygning af solfan
ger. Men med de erfaringer, 
vi nu har, har vi fået så me
get mod på det, at vi har 
tænkt os at arbejde videre 
med det. Vi vil videreudbygge 
solfangeren, så den kan opvar 
me huset."

BILVRAG FJERNET 
I karreen mellem Vævergade og 
Korsgade har 3 bilvrag nede i 
gården i lang tid været en 
torn i øjet på beboerne.
På trods af mange henvendel
ser, både pr. telefon og per
sonligt, har Kommunen nægtet 
at tage sig af sagen.
Derfor aflagde karreens bebo
erforening tilsidst rådhuset 
et besøg. Beboerne medbragte 
et mindre læs bildele, som 
blev anbragt i rådhusets gård 
for at understrege, hvad pro
blemet drejede sig om. 
Aktionen gav øjeblikkelig re
sultat. Beboerne var på rådhu
set en torsdag - samme lørdag 
blev bilerne fjernet, i øsen
de regnvejr.
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VI HAR MANGE DEJLIGE 
BIODYNAMISKE GRØNTSAGER 
OG FRUGTER
DEMETER-KORN, -GRYN. 
-MEL, -SPISEOLIE, -SAF
TER, -KRYDDERIER, -BABY
MAD: MOS OG FLASKEMAD
WELEDA OG WALA ELIXIRER 
OG KOSMETIK
PLANTEFARVEDE GARNER AF 
ÆGTE ULD; FÅREULD TIL AT 
STOPPE I DUKKER, LEGEDYR 
ETC.
GIFTFRI MODELLERVOKS OG 
FARVER AF BIVOKS; DUKKER 
OG TRÆLEGETØJ
BJERGKRYSTALLER, 
AMETYSTER OG ANDRE 
SKØNNE STENE

A N D E X S B U T \  KKEH
H ELIO SAabcn rcxaL 31
Tlf.tOl i  2.7999 
4 m in. Fra Nørreport

SKRABET GÅRDANLÆG
I juni måned offentliggjorde 
Saneringsselskabet deres en
delige forslag til et gårdan— 
læg for Praterkarreen (Nørre- 
brogade, Griffenfeldsgade,Pr. 
Dørgensgade, Stengade). Forud 
for offentliggørelsen og ud
sendelsen til beboerne er der 
gået et halut års arbejde med 
planen. I samarbejde med kar
regruppen er der udsendt spør 
geskemaer og afholdt beboer
møde i marts. Her lagde Sane— 
ringsselskabet op til et sam
arbejde med beboerne, ligesom 
de louede, at det endelige 
forslag skulle udarbejdes på 
grundlag af spørgeskemaerne, 
og i samarbejde med karre- 
gruppen. Men i praksis har 
samarbejdet kun bestået i, at 
karregruppen har gjort alt 
arbejdet med spørgeskemaerne, 
som Saneringsselskabet så al
ligevel ikke har taget hensyn 
til. Den endelige plan er så 
godt som uændret i forhold 
til den skitse, der bleu ud
sendt sammen med spørgeskema
erne. Saneringsselskabet har 
overhovedet ikke taget hensyn 
til beboernes ønsker.

KARREGRUPPENS INDVENDINGER 
John Gleerup fra karregruppen 
siger til Stenbroen:
"l/i kender beboernes ønsker 
fra beboermøder og samtaler

med beboerne. Og det er:
- ensartet flisebelægning i 
stedet for asfalt
- aflåsning af anlægget mod 
gaden
- aflåste skure
- lys i gården
- hegn om boldbanen
- gårdtoiletter
- bænke og borde
- legeredskaber 
Saneringsselskabets plan in
deholder ikke nogen af disse 
ting.Det værste er næsten det

med belægningen. Saneringssel 
skabet har ikke engang tænkt 
sig at f jerne den gamle belæg 
ning, men kun lappe den, hvor 
det er nødvendigt. Og uden en 
ensartet belægning er mulig
hederne ødelagt for at der 
nogensinde skal blive et or
dentligt gårdanlæg ud af det. 
Saneringsselskabet undskylder 
sig med, at det bevilligede 
beløb ^r utilstrækkeligt. 95 
kr pr m er heller ikke nok 
til at lave et ordentligt 
gårdanlæg. Men en del af ud
gifterne i budgettet hører ef 
ter vores mening ikke hjemme

Sparedillen rammer også de kommende gårdanlæg — når der skal 
spares, står den ældre boligmasse altid forrest i køen.
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der. De hører hjemme i selue 
saneringsbudgettet. Det dre
jer sig om udbedring af de 
skader,der er sket under ned
rivning af ejendommene (bl.a. 
kloaksystemet og gårdbelæg
ningen). Alt i alt er det et 
beløb mellem loo. og 15o.ooo 
kr. De penge mener ui, man 
skal bruge til gårdanlægget! 
Disse ting har ui for længst 
gjort Saneringsselskabet op
mærksom på. Men alligeuel la
der de i teksten til den en
delige plan, som om den er 
blevet til i samarbejde med 
karregruppen. Når de henven
der sig til beboerne, har de 
meget travlt med at påberåbe 
sig samarbejdet med os. Men i 
virkeligheden har de dårligt 
gidet svare, når vi har hen

vendt os og bedt om forskel
lige oplysninger."

ANLÆGGETS VIDERE SKÆBNE 
Alle disse ting har karregrup 
pen sendt som indsigelse mod 
planen.Indsigelsesfristen ud
løb d. 1. sept. På grund af 
karregruppens indsigelse er 
planen endnu ikke vedtaget i 
Saneringsselskabets bestyrel
se. Men det ligger fast, at 
der ikke er penge til større 
ændringer.
Planen skal yderligere vedta
ges i Borgerrepræsentationen, 
og godkendes i Boligministe
riet. Karregruppen siger: "Vi 
håber,at Borgerrepræsentatio
nen vil tage hensyn til bebo
ernes ønsker, hvis Sanerings- 
selskabet ikke vil,"

STENBROENS

KRYDSORD
En af vore læsere har lavet 
en kryds og tværs til Sten
broen. Vi takker Klaus Des
persen, Peblinge Dosseringen 
44 for initiativet og byder 
hermed velkommen til "Sten
broens krydsord". Redaktionen

udsætter et eksemplar af bog
en "Rapport fra Nørrebro" i 
præmie. For at deltage i lod
trækningen skal du aflevere 
løsningen senest d. 15.11. i 
Nørrebros Beboerinformation, 
Blågårdsgade 31C.

Indsendt af:

Adresse 9 » * a * « © * © * * # « .  * * e © * * « * * ® e © * e ® e © * * * # « « « * * * « * # « ' « . i s .
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fortsat fra forsiden 
til saneringsselskabet,bolig
ministeriet og ombudsmanden. 
Boligministeriet har nu bedt 
om en redegørelse fra kommu
nen.

KOMMUNENS LOVBRUD 
D. 22.sept. sendte beboerne i 
Griffenfeldsgade 21 / Prins
Jørgensgade II sammen med NB 
et brev til Borgerrepræsenta
tionen. Heri protesterede be
boerne over den ulovlige ned
rivningskendelse på nr 23.Kø
benhavns boligkommission prø
ver at få nedrevet ejendommen 
ved at bruge brandsikrings- 
loven. Men ejendommen er ikke 
nogen brandfælde . Den skal 
bare væk,fordi den står i ve
jen for Egons nybyggeri.Alle
rede i juni klagede beboerne 
og NB til ombudsmanden . Vi 
pegede på det åbenlyse mis
brug af loven, og krævede sa
gen behandlet som en haste
sag. I den forbindelse bad vi 
om , at de videre skridt i 
sagen blev udskudt , indtil 
ombudsmanden har taget stil
ling til den. Begge krav blev 
straks imødekommet . Det be
tyder, at saneringsselskabet, 
der administrerer ejendommen, 
ikke må genhuse beboerne, så
længe sagen behandles. På den

læs
Stenbroen

måde blev der et pusterum 
til det videre arbejde med at 
bevare husene. For selvom det 
kun er nr 23, sagen gælder nu 
så kræver Egons plan flere 
nedrivninger. Også Prins Dør
gensgade II og Griffenfelds— 
gade 21 og 25 skal ned bag
efter.

BEBOERMØDE I FOLKETS HUS 
For at få draget så mange som 
muligt ind i den videre kamp, 
blev der afholdt et beboer
møde den 9. august i Folkets 
Hus . Alle beboerne fra de 4 
opgange var blevet indbudt 
til mødet . På dette møde var 
repræsentanter for 17 hus
stande mødt frem . Først blev 
der informeret om sagen. Der
efter blev der nedsat 3 ar
bejdsgrupper til det videre 
arbejde.
Bevaringsgruppens første i— 
nitiativ har været en under
skriftsindsamling mod nedriv
ningen af nr 23 . Desuden har 
den lavet en detaljeret skit
se over , hvordan huset kan 
brandsikres . Vedligeholdel
sesgruppen har været ude at 
registrere den dårlige vedli
geholdelsesstandard. Den er 
ringe , ligesom i de fleste 
andre ejendomme , der ejes af 
kommunen . Regnskabsgruppen 
skal i gang her i oktober,når 
saneringsselskabet i" følge 
loven skal udlevere regnska
berne ( læs mere om denne sag 
andetsteds i bladet ).
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KORSGADE 25C
Stenbroen har flere gange om
talt Korsgade 25C - baggårds- 
ejendommen, som Boligkommisi- 
onen uil have brandsikret i 
stedet for nedreuet. Selu om 
ingen brandsikring kan skaffe 
branduæsenet adgangsmulighe
der til lejlighederne på hu
sets bagside.De brandsikrings 
arbejder, Boligkommisionen 
har pålagt ejeren, uil beløbe 
sig til loo.ooo efter Bolig- 
kommisionens skøn, men efter 
NBs skøn uil udgiften snarere 
bliue 15o.ooo. Baghuset er 
højst 9o.ooo uærdl Ejendommen 
er desuden i så dårlig stand, 
at lejlighederne ikke engang 
kan lejes ud, når de bliuer 
tomme.

ENDNU IKKE BRANDSIKRET 
Det kommer da heller ikke som 
nogen ouerraskelse, at ejeren 
ikke har brandsikret ejendom
men inden 1. sept., sådan som 
Boligkommisionen har forlangt. 
Men i stedet for selu at sæt
te arbejdet igang, gau Bolig
kommisionen ejeren en ekstra 
frist på to måneder.

ejendommene i Griffenfeldsga- 
de, som man kan læse om andet 
steds i bladet.
I sagen Korsgade 25C har Bo
ligkommisionen nægtet at tage 
de sundhedsmæssige forhold i 
betragtning.Men da man afsag
de nedriuningskendelsen for 
Griffenfeldsgade 23,kunne man 
godt bruge ejendommens stand 
som begrundelse, da de brand— 
sikringsmæssige mangler ikke 
uar nok.Og det skønt Griffen- 
feldsgade 23 ikke er sundheds 
farlig som Korsgade 25C.
Et andet eksempel er Frederik 
\JIls Gade 15. Her forlanger 
Boligkommisionen to baghuse 
nedreuet. I begrundelsen læg
ger men særlig uæqt på de 
sundhedsmæssige forhold.
Der er ingen undskyldning for 
at lade Korsgade 25C stå I

KOGER
SANKT PEDERS STRÆDE t8

1453 COPENHAGEN K
LATEST NEWS IN ANTIQUE CLOTHINQ

KUN NEDRIVNING HBÆLPER j 
Huornår indser Kommunen, at 
man må bruge saneringsmidler
ne og genhusningsmulighederne 
på den slags ejendomme?I ste
det for at riue huse ned, som 
kan stå mange år endnu. Som
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Nye lejligheder 
-  uden køkken
Stenbroen har ued flere lej
ligheder beskæftiget sig med 
ouerborgmesterens planer for 
kvarterets fornyelse. Gang på 
gang har vi påvist, at planen 
er katastrofale 
Men overborgmesteren vil ikke 
upgive sin plan. Vi mangler 
moderne boliger i kvarteret, 
siger han.

Hvad er det så for nogle bo
liger han vil bygge? Det er 
mindre - men alligevel dyre - 
familieboliger uden selvstæn
digt køkkeni

LEJLIGHEDERNE
I forbindelse med planens ud
arbejdelse har man udsendt et 
hæfte i flerfarvet tryk - en

Egon Ueidekamp mener, der er fremtid i tæt og højt byggeri med 
små lejligheder. Selv bor han i et dejligt rækkehus med masser 
af lys og luft (se billedet).
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dyr sag. Hæftet hedder "Ide- 
forslag til genopbygning af 
Indre Nørrebro". Heri kan man 
bl.a. se, hvad det er for nog 
le lejligheder,overborgmeste
ren ønsker nyopført i kvarte
ret. Der lægges vægt på især 
3- oc 4-rums lejligheder, med 
andre ord familieboliger.
Det er ofte — og med rette — 
blevet fremhævet, at de slum
lejligheder man byggede sidst 
i forrige århundrede var alt 
for små. Mange gange var de 
enkelte rum ikke større end 
lo - 12 kvadratmeter.
Men det nye, man bygger op er 
ikke bedre. Det er usle rum, 
der er for små til at blive 
kaldt værelser (det er derfor 
at boligerne f.eks. hedder 3- 
rums og ikke 3-værelses).
I Egon-planen indgår adskil
lige rum på 7(1) kvadratmeter 
- altså betydeligt mindre end 
i de gamle lejligheder, man 
rev ned i
Herudover har man lavet endnu 
en "genistreg". Loven kræver, 
at der skal være et værelse 
på mindst 18 kvadratmeter. 
For at opfylde dette krav har 
man slået det største rum 
sammen med køkkenet! Det be
tyder, at ingen af lejlighe
derne i Egons fine plan har 
særskilt køkken! Dette finder 
man midt i opholdsstuen - men 
så kan man selvfølgelig stå 
i køkkenet og følge med, mens 
TU giver opskriften på frika
deller!

HUEM FLYTTER IND?
Knud Rasmussen, der er chef
arkitekt på projektet, har 
udtalt i radioen, at det er 
folk med højere indtægt, man 
ønsker ind i byggeriet. 
Huslejerne bliver da også så 
store, at folk fra Nørrebro 
normalt ikke har råd til at 
flytte ind.
Men kan man i det hele taget 
få folk til at flytte ind i 
den slags byggeri? Hvem vil 
betale så meget for så lidt?

middag på 
rådhuset
Overborgmester Egon Weidekamp 
gør virkelig en indsats for 
at holde sig gode venner med 
pressen. Den 5. okt. ver en 
række håndplukkede journali
ster inviteret til fin middag 
på Rådhuset. Efter middagen 
forelagde overborgmesteren 
sine byfornyelsesplaner for 
Nørrebro.
Hvem mon har finansieret over 
borgmesterens reklamefremstød 
for sig selv - har Weidekamp 
betalt af egen lomme, eller 
er det skatteyderne, som har 
betalt?

bfodhor •■‘zss
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BEBOERMADSEN En tegneserie af Flemming Born

Godsbanegade overgiver sig aldrig
I april 1976 overtog anpart- 
selskabet A5X 342 ejendommen 
i Godsbanegade 9-15 på Uester 
bro. Kort tid herefter, fik 
beboerne tilbudt at overtage 
ejendommen som andelsboligfor 
ening.
Men de mange pensibnister, 
der boede i ejendommen, havde 
ikke råd til at være med. 
Derfor afslog beboerne til 
buddet. Ejerne meddelte så, 
at de ville opdele ejendommen 
i ejerlejligheder.Men lejlig
hederne kunne ikke umiddel-
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bart opdeles i ejerlejlighe
der. De opfyldte nemlig ikke 
de krav loven stillede her
for.

DET ER FUPI
Beboerne fik derfor besked om 
at deres lejligheder skulle 
"moderniseres".Ejernes formål 
med dette,var ikke at forbed
re lejlighederne.Den såkaldte 
modernisering skulle blot sik 
re,at lejlighederne kunne op
fylde lovens krav til opde
ling. På denne måde kunne e- 
jerne få en kæmpeprofit, ved 
salg af lejlighederne. For 
beboerne ville det betyde, at 
lejlighederne blev dårligere. 
Den største stue er idag på 
14 m . For at opfylde loven^ 
krav, ville ejerne tage 2 m 
af denne. Med det hak ind i

stuen, der skulle laves, vil
le den blive meget vanskelig 
at møblere.
På trods af at ombygningen 
var klar spekulation, fik e— 
jerne tilladelse til den af 
kommunen. Da US, SF og DKP 
sammen prøvede at få taget 
sagen op i Borgerrepræsenta
tionen, blev de nedstemt af 
de borgerlige og socialdemo
kraterne. Dog støttede for
manden for Københavns Husle
lejerforening Gunnar Ulbæk be 
boernes sag.

TIL KAMP MOD SPEKULATIONEN.
Da kommunen havde givet ejer
ne lov til ombygningen, hen
vendte beboerne sig til Sam
arbejdsudvalget for Ejerlej
ligheder (SmE) på Uesterbro. 
SmE omfatter bl.a. Uesterbro

Beboeraktion og Uesterbro Le
jerforening. PÅ dette tids 
punkt havde håndværkerne ar
bejdet i 4 dage. Den 8. juli 
blev der derfor lavet en blo
kade foran ejendommen. Denne 
skulle forhindre håndværkerne 
i at komme ind og fortsætte 
deres hærværk.
På grund af blokaden beslut
tede håndværkerne og Byggefa
genes Samvirke, at de ikke 
ville arbejde. Deres holdning 
var, at de ikke ville arbejde 
så længe der var blokade.

POLITIET SAT IND MOD BLOKADEN 
For at gennemtvinge moderni
seringerne, satte ejerne fle
re gange politiet ind mad 
blokaden. Men håndværkerne 
gik ikke igang alligevel. De 
fastslog sammen med Byggefa
genes Samvirke, at organise-
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MINISTERSVAR MODSIGER
PELLE JARMER

rede arbejdere ikke vil ar
bejde under politibeskyttel
se. Den stilling som Byggefa
genes Samvirke har taget i 
denne sag har været afgørende 
for at blokaden har kunnet 
fortsættes så længe.
Over 4o aktivister er nu ble
vet slæbt for retten. De er 
sigtet for, med deres bloka
de, at have forstyret den of
fentlige orden. Sagen viser 
klart, at politiet ikke be
skytter beboerne, ften bliver 
derimod sat ind, når speku
lanter sksi have profitten 
h jern,

ANDELSLEJLIGHEDER ALLIGEVEL? 
Efter 3 måneders blokade, er 
der nu kommet forhandlinger 
igana med ejerne,Der forhand
les iasn om beboernes overta
gelse af ejendommen som an
delsboligforening. Kommunen 
har nemlig nu lovet beboerne, 
at yde et bidrag, hvis bebo
erne overtager ejendommen, 
flens der forhandles, har e- 
jerne lovet, at de ikke vil 
forsøae at modernisere.Derfor 
er blokaden indstillet, flen 
kampen er ikke slut. Først 
når beboerne har fået et ri
meligt tilbud på ejendommen , 
kan de overtage den. For ti
tusindvis af lejere er denne 
sag vigtig. For alle dem der 
er i samme situation som be
boerne i Godsbanegade, er det 
vigtigt at vise, at det kan 
betale sig at kæmpe.

Socialborgmester Pelle far
mers hovedargument fer at 
nedlægge børneinstitutionen i 
Todesgaae var , at grunden 
står umiddelbart over for at 
skulle bebygges. Kommunen kan 
uden videre bygge på grunden, 
hævder Larmer.
Sagen rar nu været forelagt 
miljømin.isteren,som klart ud
taler , at byggeri i hvert 
fald iki'9 kan gennemføres u- 
den en .Lokalplan,Kommunen kan 
altså il <e - som Jarmor har 
hævder - uden videre bygge på 
grundan. Hermed er et af Dar- 
mers argumenter for ned,.æggel 
sen af institutionen faldet 
pladask til jorden.
Som det gang på gang er ble
vet fremhævet i Stenbroen, er 
det urimeligt at bygge mere, 
hvor beoyggelsen i for'sejen 
står alt far tæt . Tcdesnade- 
grundene ligger i Kirkekarré
en, som selv efter gennemført 
sanering har en bebyggelses
procent.der ligger langt over 
lovens maksimumsgrænse . En 
rundspørge blandt beboerne 
viser da også , at de i hvert 
fald ikke er interesserede i 
nyt etagebyggeri på tomten.

ET NYT SPØRGSMÅL 
Om der overhovedet kan bygges 
på grunden er stadig et uaf
klaret problem.

Minister-svaret siger soin 
nævnt kun , at der i hvert 
fald ikke kan bygges uden en 
lokalplan . Nørrebros Beboer-
aktion har derfor spurgt Mil
jøministeriets planstyrelse, 
om bar inden for lovens ram
mer overhovedet kan tilveje
bringes er; lokalplan,som til
lader byugeri på grundene. 
Svaret foreligger endnu ikke.

FORHANDLINGER MED MINISTERIET 
I mellemtiden foregår der 
forhandlinger mellem kommunen 
og ministeriet. KBI, der skal 
stå for gennemførelsen af 
Egon-planen,er tilsyneladende 
også med i forhandlingerne. 
At disse åbenbart ikke går 
helt efter KBI's ønsker,frem
går indirekte af en usædvan
lig skarp artikel , som chef
arkitekt K. Rasmussen , KBI, 
er mester for i bladet " In
geniøren " . Heri beskyldes 
"visse personer i centralad- 
ministrationen"for at indtage 
samme holdning som "barrikade 
kæmperne fra Todesgade", I et 
desperat forsøg på at gennem
trumfe de kommunale byggepla
ner antyder K. Rasmussen nær
mest , at planstyrelsens grå
hårede chefer står i ledtog 
med Nørrebros Beboeraktion. 
Men samtidig røber Rasmussen 
altså , at han udmærket ved,

at ministeriets sagkyndige 
tolker lovene på samme made 
som NB1.

Mange af Københavns tætbebyg- 
gede saneringskvarterer er
stattes af endnu tættere be
tonbyggeri.
- Så slap vi af med Den Sorte 
Firkant. Nu er den qra.

O
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kollektivbutikken
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SCT. PEDERS STRÆDE 32 
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O KR.H USLEJE
ET HUSLEGENÆVN I ÅRHUS HAR 
ERITAGET BEBOERNE I EN EGEN- 
DOM FOR AT BETALE HUSLEGE, 
INDTIL VEDLIGEHOLDELSEN BLI
VER BRAGT I ORDEN.
EGENDOMMEN ER BETYDELIGT PÆ
NERE CG MERE VELHOLDT END DE 
FLESTE HUSE .1 DEN SORTE FIR
KANT.

Det er en ny stil , husleje
nævnet her lægger for dagen0 
Hidtil har man i særligt gro
ve tilfælde brugt huslejened
sættelser på højst en tredie- 
del.
Hvis man kan forestille sig, 
at denne sag fra Århus kommer 
til at danne præcedens , vil

det betyde,at de fleste bebo
ere i den sorte firkant kan 
blive fritaget fra at betale 
husleje ]
I referatet fra huslejenæv
nets gennemgang af Falsters- 
gade 32 står der blandt andet 
"På fortrappen fandtes gelæn
deret løst, og balustre mang
lede flere steder Når man 
tænker på , hvordan trappeop
gangene i sorte firkant ser 
ud,kan man undre sig over, at 
vi ikke for længst er blevet 
fritaget for at betale husle
je. Men huslejenævnenes prak
sis er meget forskellig fra 
by til by , alt efter hvordan 
de øvrige huses standard er«

BEBOERNES SEGR
Beboerne i Faistersgade 32 
har i 3 år kæmpet for at få 
ejeren til at vedligeholde 
ejendommen. De har flere gan
ge klaget til huslejenævnet, 
og ejeren er blevet pålagt at 
udføre en del vedligeholdel
sesarbejde . Han har aldrig 
lavet noget af det , og til 
sidst har huslejenævnet mis
tet tålmodigheden.
For et år siden blev huslejen 
nedsat med 200 kr. for hver 
lejlighed, og nu har beboerne 
altså fået den bemærkelses
værdige afgørelse igennem, at 
de ikke skal betale husleje 
overhovedet, før tingene er 
bragt i orden.
Ejeren , en bagermester S. B.

Hvid , har svaret igen med at 
varsle en modernisering . Han 
vil lave køkkenet om, indret
te badeværelse og udskifte 
vinduerne med termoruder.Sagt 
med andre ord : han vil for
søge at få ejendommen udstyk
ket i ejerlejligheder. 
Beboerne har imidlertid opar
bejdet et godt sammenhold i 
de forløbne 3 år , og de er 
parate til at tage kampen op. 
Om nødvendigt vil de forsøge 
at overtage ejendommen som 
andelslejligheder med hjælp 
fra Århus kommune , der efter 
den nye ejerlejlighedslov har 
mulighed for at gå ind som 
andelshaver . Det er de samme 
forhandlinger, der i øjeblik
ket føres med Københavns kom
mune i Godsbanegade—sagen.

Blågårds Foto
blågårdsgade 10
alt i foto

---------------------------------------------

A B O N N E M E N T

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

angreb på fagbevæ gelsen
ANGREE PÅ FAGBEVÆGELSEN 
Ejerne i Godsbanegade har ind 
klaget Byggefagenes Samvirke 
for Arbejdsretten. De krævede 
at håndværkerne skulle gå i- 
gang, uanset blokade og poli
tibeskyttelse. Sagen blev af 
Arbejdsretten henvist til fag 
lig voldgift. Og nu er afgø
relsen fra voldgiften kommet] 
Ifølge den kan fagforeningen 
ikke nægte, at der arbejdes 
under blokade. Afgørelsen si
ger at det er den enkelte

håndværker, der selv skal af
gøre, om han føler "liv, ære 
og velfærd" truet. På den må
de fratages fagforeningerne 
deres ret til at repræsen
tere medlemmerne. Det betyder 
at mesteren kan true den en
kelte håndværker til at arbej 
de. Hvis han ikke vil arbejde 
bliver han fyret. Det er et 
hårdt slag mod fagbevægelsen 
og dens tilkæmpede rettighe
der. Det er et slag på linie 
med kriminaliseringen af de

fysiske blokader. Hvorlangt 
vil disse angreb mon blive 
ført, for at støtte arbejds
givere og spekulanter?

bo bojesen på side 9
Tegningen på side 9 bringer 
vi med tilladelse fra Bo 
Bojesen. Tegningen er lånt 
fra Politiken d. 28/1-74.
Vi beklager, at oplysningen 
er forsvundet fra side 9 
hvor den hører hjemme.
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FALDER NEDTAGENE
I Albertslund er lloo famili
er gået i huslejeboykot. Ak
tionen adskiller sig fra de 
andre løbende boykotaktioner 
i nyere socialt boligbyggeri 
ued, at det ikke er huslejens 
størrelse, den er rettet mod. 
Beboerne har et andet pro
blem : Tagene er ganske sim
pelt ued at falde ned. Det 
drejer sig om nogle etplans 
gårdhuse, som i sin tid bleu 
opført som et eksperiment.Der 
har i de senere år uæret en 
udpræget tendens til at af- 
prøue byggeindustriens nye 
produkter på socialt bolig
byggeri. Når så fejlene er 
bleuet rettet, kan man siden
hen risikofrit anuende pro
dukterne i andet byggeri.
Men i Albertslund faldt eks
perimentet altså uheldigt ud.
Og nu er der ingen der uil 
tage ansuaret for skandalen. 
Boligselskaberne, der står 
bag byggerierne, henuiser til 
entreprenørfirmaerne. De eks
isterer bare ikke længere.
Der er ingen forsikring, som 
dækker skaderne. Boligmini
steriet uil intet gøre. Gan
ske uist har boligministeren 
udtalt, at naturliguis skal 
skaderne udbedres, men det 
bliuer altså for beboernes 
egne penge. På trods af den

lokale bestyrelse i bebyggel
sen, besluttede Albertslund 
Boligselskab, at iuærksætte 
en forsøgsmodernisering. Det 
drejede sig om 2o huse, der i 
første omgang skulle uære 
prøueklud igen. Beboerne, der 
ikke har lyst til at betale 
for flere forsøg, lauede en 
blokade for at standse moder
niseringen. Hånduærkerne be
sluttede, at de ikke uille 
arbejde under disse forhold. 
Ligesom deres kolleger i To
desgade og Godsbanegacie, ind
tog de den principielle hold
ning, at organiserede arbej
dere ikke kan arbejde under 
blokade og politibeskyttelse. 
Beboerne i Albertslund har nu 
midlertidigt indstillet deres 
blokade. Det har de gjort, 
mens de har giuet boligmini
ster Oue Houe en 14 - dages 
frist til at finde en løsning: 
på problemerne.
Sker det ikke, træder bloka
den i kraft igen.

EGON OG GÅRDHUSENE 
Det er helt utroligt, huor 
meget hykleri, der er lagt 
for dagen i denne sag.Men det 
er også prominente folk, der 
sidder i de forskellige sel
skaber og instanser. Her er 
et eksempel : En del af gård

husene er opført af bolig
selskabet KAB. Her sad Egon 
Weidekamp i bestyrelsen inden 
han bleu ouerborgmester. Hu
sene uar forsikret i det ko- 
operatiue forsikringsselskab 
Alka. Men da skandalen bleu 
kendt, opsagde Alka øjeblik
kelig forsikringen. Egon Wei- 
dekamp uar direktør i Alka 
samtidig med at han sad i be
styrelsen for KAB. 
Ouerborgmesteren, der agter 
at påbegynde et stort bygge- 
eksperiment her på Nørrebro, 
har endnu ikke udtalt sig om 
sagen. Heller ikke i Houed- 
stadsrådet, huor Københauns 
Kommune ellers sidder til 
bords med Albertslund Kommu
ne. En mand med så mange sto
re planer burde da ellers 
kunne giue de betrængte bebo
ere et godt råd.

TILBAGERHOLDER HUSLEGEN 
Men beboerne uil ikke uente 
både uinter og uår på at de 
ansuarlige myndigheder finder 
en løsning. De uil haue tage
ne repareret endnu inden den 
kommende uinter. Derfor ind
betaler de huslejen på en 
spærret konto. Pengene skal 
gå ubeskåret til udbedring af 
tagene, så man igen kan få 
anstændige boligforhold.

JHaml i
Hanke

27.10. Black Berry 
Blue Grass 
Entré kr. 8

30.10. Poul Dissing og 
Peter Thorup 
Entré kr. 10 

6.II. Hånd i Hanke's 
■ husorkester 
l/andango 
Entré kr. 10

7.II. Klassisk guitar-aften 
med Viggo Mangor og 
Gesper Gordan, 
medbring selu guitar 
til bagefter 
Entré kr. 5

13.II. Wizz Gones 
fra England 
Entré kr. 10

20.11. Haster Shouband 
Entré kr. 10

26.11. Peter Fahrenholtz
spiller ragtime blues 
og stump 
Fri entré

27.11. Skilfinger
Entré kr. 10

Alle arrangementer starter 
kl. 21.00
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saneringsselskabet 
nægter at udlevere 
regnskaber
BEBOERNE I EJENDOMMEN GRIF- 
FENFELDSGADE 21 KAN FORTÆLLE 
OM SANERINGSSELSKABETS GROVE 
REGNSKABSSDUSK.

"Huer gang beboerne ønsker 
noget uedligeholdelsesarbejde 
udført ued ejendommen, så si
ger Bonde Petersen fra Sane
ringsselskabet, at det er der 
ikke penge til. Der er under
skud på 48.ooo kr på uedlige- 
holdelseskontoen, siger han. 
Når jeg så beder Bonde Peter
sen om de resterende regnin
ger siden 1971, så bliuer jeg 
beskyldt for arkæologi", ud
taler beboerrepræsentant Wil

ly Frank til Stenbroen.
"Når Saneringsselskabet næg
ter at uise os regningerne 
for den periode, huor under
skuddet SKulle uære opstået, 
kan ui jo ikke kontrollere,om 
der er tale om mangelfuld og 
sjusket regnskabsføring."

FORSIKRET SOM INDUSTRI 
Kommunen har købt ejendommen 
i august 1971, men den admi
nistreres af Saneringsselska
bet .
Der er meget i regnskaberne, 
der ikke stemmer ouerens. "I 
et regnskab til Kbh. Kommune 
opgau selskabet posten "skat
ter og afgifter" til 51.7oo 
kr for 1975/76. Men da ui gik 
til skatteuæsenet og fik ko
pier af skatteblanketterne 
for den samme periode, uiste 
det sig, at selskabet kun hau 
de betalt 49.5oo kr. Huor er 
de sidste 2.ooo kr haunet?" 
spørger beboerne.
Af uforståelige grunde har 
Saneringsselskabet forsikret 
ejendommen som industri i ste 
det for beboelse. Forsikrings 
summen er 2,7 miil, huilket 
har betydet, at beboerne på 
et år har betalt 4-6.ooo kr 
for meget i husleje.Willy Frank
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MYSTISKE REGNINGER 
De eneste regninger beboerne 
har fået at se, er det sidste 
li års regninger. Gennemgår 
man disse regninger nærmere, 
så kan man finde regninger på 
arbejder, som aldrig er ble
vet udført.
E.eks. findes der en regning, 
der lyder på "nedhugning af 
puds i køkkenskab" for en af 
lejlighederne. Dette arbejde 
er aldrig blevet lavet !
Dette er blot nogle enkelte 
eksempler på administrativt 
sjusk. Der er mange flere, a- 
lene for denne ene ejendom.

Spørgsmålet er, om Sanerings- 
selskabet overhovedet er sin 
opgave voksen? Det er i hvert 
fald ikke betryggende, at sel 
skabet nægter at fremlægge 
regnskaber for det påståede 
underskud på ejendommen.
"Men vi vil have svar på den 
række af spørgsmål, vi har 
stillet til selskabets regn
skabsføring", siger beboerne. 
"Hvor meget stod der på ved
ligeholdelseskontoen, da sel
skabet overtog ejendommen i 
1971, og hvad er pengene ble
vet brugt til ?"

boldbane i W esse lsgade

På en nedrivningstomt i Wesselsgade har beboerne selv ind
rettet en boldbane. Her ses de under arbejdet.
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sidste nyt

Stribevis af nedrivninger
Overborgmester Egon Weidekamp 
indleder nu et frontalangreb 
på kvarterets beboere.Torsdag 
den 27.10. fremlægger han i 
borgerrepræsentationen en ny 
og detaljeret helhedsplan for 
kvarterets fornyelse. Det er 
an viderebearbejdning af for
årets skitser til en byfor
nyelsesplan*

DE NYE NEDRIVNINGER 
Den nye helhedsplan bygger på 
langt flere nedrivninger end 
skitsen fra foråreti 
De ulovlige nedrivninger, man 
er i gang med i Folkets Hus- 
karreen (se forsiden) skal nu 
legitimeres med en ny sane
ringsplan for karreen, selvom 
man allerede har gennemført 
én saneringsplan der. Ued den 
kommende plan skal også Fol
kets Hus rives ned!
Herudover skal der i indevæ
rende år fremlægges sanerings 
plan for karreen mellem Blå
gårdsgade og Tømrergade, for 
karreerne på begge sider af 
Solitudevej og fer den karre, 
der ligger ved Alderstrøst. 
Til næste år fremlægges pla
ner for karreerne på begge 
sider af Slotsgade mod Nørre- 
brogade,for karreerne på beg
ge sider af Gartnergade, for 
begge karreer ved Dosseringen

for karreen mellem Tømrergade 
oy Eualdsgade og for karreen 
ved Set. Doseph Hospital. 
Saneringsplanernes indhold er 
endnu ikke fastlagt, men ud 
fra helhedsplanen ser der ud 
til at blive tale om omfangs
rige nedrivninger. Saneringen 
skal følges op med nybyggeri 
til en pris, der er så stor, 
at det med helhedsplanens eg
ne ord' er nødvendigt at både 
mand og kone har godt lønnet 
arbejde for at man kan få råd 
til at flytte ind.

FUP ELLER FAKTA ?
Som man ser af listen ovenfor 
skal der laves saneringsplan 
for 13 karreer på godt et år* 
Det svarer til hvad man har 
nået de sidste ti år. Yderli
gere hedder det i planen, at 
der går 10 måneder fra en sa
neringsplans fremlæggelse til 
den er endeligt vedtaget. 
Herefter går der atter 12 må
neder med at gennemføre den. 
Klon alt dette er realistisk ? 
Nej! Er der i det hele taget 
penge og genhusningslejlighe
der nok? Nej! Det hele minder 
om et stort bluffnummer, som 
skal skaffe stemmer ved kom
munevalget til marts! 
Alligevel er der grund til at 
tage planen alvorlig. Over-
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A R R A NG EM ENTER

f o l k e t s  hus
30.10.

Folkets Hus Spillemand
6.11.

Firetoget - Folkemusik
13.11.

Børneværnet - Rock, Beat 
og Folkemusik

20.11.
Almuerock - Folkemusik 

27.11.
Spillemandslauaet Tramp

Alle arrangementer starter 
kl. 15.00 - der er gratis 
adgang.

s t e n g a d e  50-,

Todesgade
Aben hver dag kl. 14-18 for 
børn og forældre.
Hyggeaften hver tirsdag med 
bordtennei og kortspil kl«
19.30-22.30.
Lørdag d.30.10. er der bør
neteater kl. 15.00.
Andre arrangementer bliver 
annonceret andetsteds.
MÅNEDSBLADET KØBENHAVN af
holder stor støttefest fre
dag d. 28. okt. kl. 20. Ved 
arrangementet, som foregår 
i den grå hal i Christiania 
optræder Oornfru Ane, Lone 
Kellermann,Delta Blues Band 
Hos Anna,8azaar og Victoria

borgmesteren har satset så 
meget af sin personlige præ
stige på projektet, at han er 
nødt til at gøre noget ved 
sagen.
Dele af planen vil uden tvivl 
blive gennemført, hvis det da 
står til overborgmesteren a- 
lene. Han vil sikkert anvende 
alle forhåndenværende midler.

BRANDFÆLDERNE
Husker du Stengadebranden for 
et par år siden? Husker du 
hvordan politikerne på råd
huset fralagde sig ansvaret? 
Man havde ikke lovhjemmel til 
at rive brandfælderne ned,hed

det. Så fik vi en brandsik- 
ringslov. Men istedet for at 
rive brandfælderne ned for
længede man deres levetid ved 
en "lempelig" brandsikring. 
Hvad skal der ske med disse 
brandfælder når nu alle sane
ringsmidlerne og genhusnings- 
muligheder anvendes på over
borgmesterens præstige-pro- 
jekt? Vi kender godt svaret: 
Københavns kommune møder op 
hos boligministeren og beder 
om endnu en udsættelsel 
Derfor er der mere end nogen
sinde grund til at sige NED 
TIL EGONS PLAN.
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HVAD SIG E R L O V E N
I denne rubrik behandler STENBROEN hver måned et ju
ridisk problem af interesse for læserne. Hvis du har 
et emne, du mener trænger til at blive belyst, hører 
vi gerne fra dig.

B E B O E R 
R E P R Æ S E N 
TATION
I enhver ejendom med 13 lej
ligheder eller derover har 
lejerne ret til at vælge be
boerrepræsentanter.
Hvis I påtænker at stifte en 
beboerrepræsentaion, skal 
mindst halvdelen af lejerne 
møde op til det stiftende mø
de,erhvervsle jemål dog undta
get. Ved mødet skal der væl
ges 3-5 repræsentanter og sup 
pleanter, som vælges fax et 
år. Der skal være nyvalg 
hvert år inden d. 1. april. 
I skal huske, at ejeren skal 
indkaldes skriftligt til mø

det. Såfremt mindre end halv
delen af lejerne er til stede 
kan han modsætte sig, at mø
det er beslutningsdygtigt.

FORDELE :
Den vigtigste fordel ved bebo 
errepræsentation er at den 
giver ret til at få ejendom
mens driftregnskab udleveret 
til gennemsyn. Dette betyder 
en øget mulighed for at kon
trollere lejeforhøjelser be
tinget af større udgifter ved 
husets drift.
Ejeren kan ikke hæve huslejen
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foretage forbedringer, eller 
opsige en lejer uden først at 
meddele det til beboerrepræ
sentanterne. I har dog ingen 
rettigheder i forbindelse med 
disse ting, men det betyder 
at I altid på forhånd vil væ
re orienteret, og kan gøre 
indsigelser over for ejeren 
og dernæst klage til husleje
nævnet. Når I har beboerrepræ
sentanter ,har I endvidere ret 
til at udfærdige ordensregler 
for ejendommen.
Hed andre ord er de rettighe
der I får ikke særlig store, 
men måske kan det også styrke 
sammenholdet i jeres ejendom.

ULEMPER :
I skal være opmærksomme på om 
ejeren bruger beboerrepræsen
tanterne som redskab for sine 
egne interesser.
Sørg hele tiden for at have 
så god kontakt som muligt 
med jeres repræsentanter. 
Omkring driftsbudgetter, hus 
lejeforhøjelser og lignende 
har I en frist på mindst 3 u- 
ger, hvor I kan diskutere med 
jeres repræsentanter. I til
fælde af at I ikke når at re
agere indenfor denne frist,er 
ejeren frit stillet. Derfor 
er det vigtigt,at beboerrepræ 
sentationen arbejder hurtigt. 
Hvis beboerrepræsentanterne 
godkender forbedringer og hus 
lejeforhøjelser, selvom de ik 
ke har forhandlet med jer, er 
der alligevel givet grønt lys

for ejeren.
Oprettelsen af beboerrepræsen 
tation forhindrer dog ikke,
at I enkeltvis eller flere al 
tid kan klage til myndigheder 
ne. I tilfælde af at ejeren 
ikke overholder de forplig
telser, han ifølge loven har, 
til at udlevere driftsregn
skab og orientere beboerrepræ 
sentanterne, kan det indankes 
for boligretten. Hvilket be- 
tyder, at I skal være parat 
til at føre en retssag.

STØT
månedsbladet
STENBROEN
BlågårdsgadeSlc

giro:3 29 94 81


