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Byggeriet på Krøyers Plads er i fuld gang, hvad der
medfører, at vor bydel får en rigmandsghetto, hvor
lejlighederne koster mellem 8 og 15 mio. kr. Der er ingen
bopælspligt og det har flere udlandsdanskere benyttet
sig af med den fordel, at de ikke behøver at betale skat i
Danmark. For at sikre NCC den størst mulige profit tillod
kommunen en meget høj bebyggelsesprocent, så
byggeriet er blevet tæt og skæmmer området.
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Nu er der udsigt til, at et andet område skal ødelægges.
På Applebys Plads er en kapitalfond i fuld gang med
planlægningen af opførelse af dyre ejerlejligheder midt i
det grønne område, som både beboerne og andre har
stor glæde af, for at sikre at kapitalfonden får den højst
mulige profit. Vi støtter fuldt ud beboernes kamp imod
dette byggeri. Vi har ikke brug for overbyggeri eller dyre
lejligheder, men boliger som folk med almindelige
indtægter kan betale.
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