Et drfrrnmehjem
fra 40'erne
1992
Udstillingi Ringparkenaugust/september

Udstillingslejligheden i Ringparken er en af de aktiviteter, der markerer,
at Arbejdernes Andelsboligforening i Skive fylder 50 flr i ef\er&ret1992.

Et dr0mme$em fra 40'erne
I 4O'ernevar en lejlighedPt 70 - 80
m2 med eget kokken og toilet med
bruseren uopnielig drOmfor mange.
Man flyttedeforst sammen,nir man
blev gift, og ofte mitte man tagetil
takkemedloft- eller krlderbeboelser. Ellers boedeman i en to-vrrelbesi det rldre privateudlejningbyggeri, hvor toilettet stadig le i
glrden, og hvor bad var et ukendt
begreb.
De I20 lejligheder,somArbejdernes
byggedei RinAndelsboligforening
1944 ti| t949,
fra
gparkeni Srene
var derfor datidensdrommebolig.
Tpnk sig - man fik egenaltan.Der
var storegrrsplrenerimellemhusene. Ja, byggerietblev enddakaldt
"Parkbyggeriet".

Der var wc med brusebad,og i de
flestelejlighedervar derudoverstue
og soveverelseogs6 et varelse til
bornene.I krclderenvar der brandselsrumog viktualierum,hvor man
kunne srtte syltetoj, saft og henkogte fodevarer.Pi loftet var der et
ekstra vrcrelse,som mange senere
brugte som bornevarelsetil den
storsteaf b0rnene.
Det var unge familier, der slog sig
ned i Ringparken.Mangehavdeallerede fSet deres forste og miske
andetbarn,og der kom for manges
flere til de forste ir,
vedkommende
hvor de boedei Ringparken.
Byggerietvar derfor, i modsretning
til i dag, fyldt med born.
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Tid og sted
UdstillingenSbnesden 21,.august,
og kan besogesfrem til den 1L.
september.
Stedeter Ringparken2a
st. th.
Der opkravesingenentr6.
Der er Sbent alle dage imellem
14.00og L9.00.
Derudoverkan skoleklasserog lignendeefter nrermereaftale besoge
udstillingslejlighedenom formiddagen,mandagtil fredag.

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

ffu'"frfrDELssELsKAB
91521801 Kontor-Lager
U l v e v el 2i - 7 8 0 0S k i v e

i Skive

