I næste måned brydes
de første barakker ned

Ejendommen, hvor tolv lejligheder nu er rømmet, misklædes yderligere
ved talrige knuste ruder
bejdet på selv at skaffe sig en anden lejlighed, og det synes jeg er et
glædeligt tegn. Vi håber, at der ikke
skal gå alt for mange år, før hele
arealet er rømmet og husene fjernede.

Mange interesseret
i arealet
— Hvad skal området bru-

Flere steder er vinduerne blevet revet ud

Arbejdet med nedbrydnin- 3 familier er ude, og forhåbentlig
gen af tretten lejligheder i ba- lykkes det at finde boliger for de
rakkerne på Tjørnevej er nu øvrige inden for en overskuelig
udbudt i licitation. Det drejer fremtid.
sig om et bruttoetageareal på
Skaffer selv lejlighed
650 kvadratmeter. Tilbuddene
åbnes den 10. oktober, og der- Formanden for udvalget for
kommunens bygninger, byrådsmedefter er det meningen, at man lem Erling Jensen, oplyser, at der
=gående går i gang med at i barakkerne findes ialt 99 lejligfjerne den lidet pyntelige hus- heder. — Da byrådet traf beslutrække. Tolv af lejlighederne er ning om at sanere de første tretten
rømmet. Endnu een er beboet, lejligheder, var jeg rundt hos bebonen den rømmes til oktober, erne for at snakke med dem om sahvorefter familien flytter til en gen. Der var adskillige, der sagde,
at byrådet havde snakket om den
lejlighed
i
det
socialsanering i mange år, uden der var
filantropiske boligbyggeri.
sket noget. Nogle var kede af, at
Har Tjørnevej-husene været grimne, mens de var beboet, ser de end
værre ud i dag. Talrige ruder er )
levet knust, og i gårdene bagved
lusene ligger meget ragelse. Man
kan altså glæde sig til den dag,
svor tomten er helt ryddet. Byrå-[
et har samtidig truffet beslutning m,
at yderligere 24 lejligheder i
Tjørnevej og Kastanievej skal saeres snarest muligt. De første 2—

de skulle væk, for de havde boet
der, næsten lige siden barakkerne
blev bygget. De kunne dog godt
forstå, at byen ønskede ejendommene fjernet.
Hver gang en familie er flyttet
ud, er der blevet lukket for gas og
vand, fordi der naturligvis ikke
skulle andre ind. Vi har oplevet, at
adskillige af beboerne, efter at de
har set, at der er realiteter bag
planerne om saneringen, har ar-

ges til ?
— Det kan der intet siges om
i øjeblikket, men der har henvendt sig adskillige interesserede. Det gælder både virksomheder og folk, der vil bygge moderne boliger. Forøvrigt skal
Ane Stauningsvej føres helt
igennem, og for at det kan lade
sig gøre, må der fjernes en del
af ejendommene, slutter Erling
Jensen.
De mange barakker har i mange år
været en belastning for byen. Skønne
er de ikke. Samtlige ejendomme ser
mildest talt forfærdelige ud.
Kalkpudset er skallet af, og i det
hele taget ser barakkerne stærkt
forsømte ud. Som bekendt blev
barakkerne opført for et halvt
hundrede år siden som en nødforanstaltning. Dengang hed det sig, at
de kun skulle være midlertidige,
men der skulle altså gå et halvt
sekel, før saneringen begyndte.
Det bliver en stor dag, når samtlige
barakker er væk, og man kan
gennemføre byggeri, som betyder
en forskønnelse af det ret betydelige areal.
P. N.

