
Der holdtes I gaar rejsegilde paa
fø rste afsnit af andelsboligforenin-
gen „Odingaard"s storbyggeri i den
estlige bydel, kaldet „Sundparken".
Byggeriet vii, naar det i 1972 er
færdigt, omfatte mellem 500 og 600
lejligheder samt børnehave , vugge-
stue og et butikstorv.

Rejsegildet var præget af en
daarligt skjult misfornøjelse  hos
ledelsen med et cirkulre fra

boligministeriet , der vil bevirke, at fa-
milier med born koncentreres I en

enkelt eller to afdelinger af bolig-
komplekset. I de første  48 lejlighe-
der vil der saaledes indflytte

familiermed tilsammenhenimod 115
born. Denne ophobning finder man
uheldig, saa meget mere, som folk,
der har været medlemmer maaske
gennem en halt' snes aar, afskæres
fra at komme I betragtning ved de
første boligtildelinger, blot fordi de
kun har et eller slet ingen born. I
sin tale ved rejsegildet gay forenin-
gens formand, ekspeditionssekretær

Henning Jensen, udtryk for
haabet om, at myndighederne vii
ændre denne uheldige bestemmelse

1. etape af det store byggeri om-
fatter 72 lejligheder samt en byg-
ning, der indeholder vaskeri, var-
mecentral og selskabslokaler. Der
bliver tale om det hidtil største
samlede byggeri i Horsens. De

første24 lejere er flyttet ind i et- og
to-værelsers lejligheder, og snart
følger 40 familier I tre- og fire-vs-
relsers lejligheder. Formanden be-

tegnede imidlertid de vilkaar, ud-
lejningerne er underkastet, som
uacceptable og udtalte haabet om,
at der snart vil ske en ændring
vilkaarene.
Iøvrigt  takkede ban haand-
værksmestre, firmaer og arbejdere
for godt samarbejde. Han mindede
i den forbindelse om, at der ved
dette byggeri er anvendt en ny
byggeform med 100 pct. præfabri-
kerede blokke.

Der blev endvidere talt af arki-
tekt J. Broch Christensen,
som har tegnet det ny boligkom-
pleks.

2. etape af byggeriet er allerede
langt fremme, og otte lejligheder
her vil staa færdige til indflytning
senest 1. december. Der bliver her
tale om 80 lejligheder. 3. afdeling
vil omfatte ca. 100 lejligheder, og
derefter kommer turen til det om-
talte butikstory samt 4. afdeling
med 100-125 lejligheder plus vug-
gestue og børnehave .

Det er bemærkelsesværdigt , at
foreløbig kun en eneste murer har
medvirket ved udførelsen  af det
utraditionelle byggeri. Han sætter
fliser op! Arkitekten takkede I sin
tale haandværkere og arbejdere for
veludført arbejde, selv om han ikke
lagde skjul paa, at der i starten
har været visse vanskeligheder, som
dog nu er overvundet, saaledes at
tempoet fremover bliver fint tak-
ket were de indvundne  erfaringer

Den eneste  mislyd ved rejsegildet
var som antydet utilfredsheden med
boligministeriets bestemmelser, der
f. eks. bevirker, at en familie med
et barn ikke kan komme I betragt-
ning til en to-var. lejlighed.

Uheldig virkning af boligloven:

115 børn i 48 lejligheder
Rejsegilde paa ,,Sundparken"s første afsnit
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