
Et drfrrnmehjem
fra 40'erne
Udstilling i Ringparken august/september 1992

Udstillingslejligheden i Ringparken er en af de aktiviteter, der markerer,
at Arbejdernes Andelsboligforening i Skive fylder 50 flr i ef\er&ret 1992.



Et dr0mme$em fra 40'erne
I 4O'erne var en lejlighed Pt 70 - 80
m2 med eget kokken og toilet med
bruser en uopnielig drOm for man-
ge.
Man flyttede forst sammen, nir man
blev gift, og ofte mitte man tage til
takke med loft- eller krlderbeboel-
ser. Ellers boede man i en to-vr-
relbes i det rldre private udlejning-
byggeri, hvor toilettet stadig le i
glrden, og hvor bad var et ukendt
begreb.
De I20 lejligheder, som Arbejdernes
Andelsboligforening byggede i Rin-
gparken i Srene fra 1944 ti| t949,
var derfor datidens drommebolig.

Tpnk sig - man fik egen altan. Der
var store grrsplrener imellem huse-
ne. Ja, byggeriet blev endda kaldt
"Parkbyggeriet".

Der var wc med brusebad, og i de
fleste lejligheder var der udover stue
og soveverelse ogs6 et varelse til
bornene. I krclderen var der brand-
selsrum og viktualierum, hvor man
kunne srtte syltetoj, saft og hen-
kogte fodevarer. Pi loftet var der et
ekstra vrcrelse, som mange senere
brugte som bornevarelse til den
storste af b0rnene.

Det var unge familier, der slog sig
ned i Ringparken. Mange havde al-
lerede fSet deres forste og miske
andet barn, og der kom for manges
vedkommende flere til de forste ir,
hvor de boede i Ringparken.

Byggeriet var derfor, i modsretning
til i dag, fyldt med born.
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Sponsorer:

3?Fkredit
Klampenborgvej 205
2800 Lyngby

K
Adelgade 8 . Skive . Telefon 97 52 33 11

l(.lmobsen flektro ApS
0ster Felled Vei 6 . /800 Skive
Telefon 9/ 52 4822

TOMRERNES EYGGEIiELSKAB ApS
ULVEVE.J 15 . 78OO SKIVE
TLF. 52 65 m
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Telefar 97 57 20 I
Kontor: Hesthojvel 5, 7870 Foslev

ffu'"frfrDELssELsKAB
915218 01 Kontor-Lager

Ulveve i  l2  -  7800 Sk ive

Tid og sted
Udstillingen Sbnes den 21,. august,
og kan besoges frem til den 1L.
september. Stedet er Ringparken2 a
st. th.
Der opkraves ingen entr6.
Der er Sbent alle dage imellem
14.00 og L9.00.
Derudover kan skoleklasser og lig-
nende efter nrermere aftale besoge
udstillingslej ligheden om formidda-
gen, mandag til fredag.

Tryk:
Thorvig Tryk
For :
Arbejdernes Andelsboligforening i Skive
Nygade 2
7800 Skive
97 52 27 33


