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Et helt nyt beboelseskvarter er opstaaet øst for byen  

 

Folkebladet lørdag 22. apri l  1961 

Det gaar stærkt med boligbyggeriet i Vejen. Haandværkerkonsortiet, der etablerede sig for et 

aars tid siden, købte et større areal af kommunens jord i det saakaldte blomsterkvarter, nær-

mere betegnet arealet fra ”Østerbygaard”s jorder, der er beliggende øst for Fuglesangsallé. 

Her er siden juni i fjor opført eller paabegyndt ialt 18 enfamilieshuse efter tegninger af hen-

holdsvis arkitekterne Dahl Nielsen og Hans Kristensen, samt to huse, der er opført andre steder 

paa ejerens egen grund. 

Adskillige af de opførte huse er allerede taget i brug, og kvarteret begynder at tage form i 

gaderne, der alle har blomster- eller plantenavne. Husene placeres dels i lige rækker og 

dels skraat paa grundene, saa der bliver en bedre udsigt. Det har til at begynde med kne-

bet noget for kommunen at følge med med vand- og kloakanlæg, og man bliver af den 

grund forsinket en smule i starten; men siden er det gaaet planmæssigt, og haandværkerne 

har kunnet færdiggøre et hus hver 3. uge. Alle huse er solgt til beboerne. 

De leveres paa kontrakt 

 

- med grund, haandværkerudgifter, prioritering og vurdering for ca. 43,000 kr., hvortil kommer 

kurstab paa laan, der retter sig noget efter køberens eget indskud og kan blive ca. 9000 kr. 

Huslejen bliver ca. 3000 kroner aarlig, hvoraf 250 kr. er skatter og ca. 400 kr. afdrag. Konsor-

tiet, der omfatter ialt 26 haandværksmestre, fordeler arbejdet imellem sig saaledes, at hver 

haandværker faar 2 og 2 huse, da det giver den bedste arbejdsgang. 

 

 

 

 

 

  

Saaledes tager de nye huse sig ud. 

Husene er ikke blot varieret med hensyn til placeringen, men ogsaa i udformning, saa nogle har 

stor opholdsstue plus et værelse, medens andre har en mindre stue og to værelser. Husene er 

gennemsnitlig paa 95 m2. De er centralvarmede og gennemisolerede. Vinduerne er forsynet 

med termoglas. Der er brusebad og aaben garage. Byggetiden er ca. 3 maaneder pr. hus, me-

dens gennemsnittet for hele landet er ca. 9 maaneder, saa det viser sig, at rationaliseringen 

har sin betydning. Husene opføres dels af røde, dels af gule facadesten. 

  

 

 

 

 

 

Konsortiet, der er repræsenteret gennem et forretningsudvalg, bestaaende af ingeniør Jens B. 

Buch, snedkermester Chr. Fischer og tømrermester Robert Baastrup Nielsen, tegner kontrakter, 

der garanterer mod ekstra udgifter med undtagelse af kurstab. Man har af hele det sikrede 

areal kun 7 grunde tilbage.                                 

Jens B. Buch Chr. Fischer Baastrup Nielsen 



 

 

Gift paa Vejen Falck Station 
 

200 kg giftstoffer skal tilintetgøres 
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Man lever rivet farligt paa Vejen Falck Station i disse dage. Indleveringen af giftstoffer er netop 

afsluttet, og forhandlerne har maattet afgive lige ved 200 kg Bladan, Parathion og Fosfano m. 

m., som opbevares i stationens kældre, inden destruktionen begynder. 

Giften var bestemt til bekæmpelse af ukrudt, plantesygdomme og visse skadedyr, men 14. 

januar udsendte landbrugsministeriet meddelelse om, at disse stoffer skulle tilintetgøres, 

saafremt de var opbevaret i gamle pakninger. Bortskaffelsen skulle landets redningskorps 

tage sig af, hvorefter købmænd, brugsforeninger og foderstofforeninger maatte rykke ud 

med store partier af deres giftlagre i løbet af april maaned.  

Giften vil rimeligvis for de faste stoffers vedkommende blive sænket i havet, mens man 

hælder den flydende gift i dertil gravede huller paa lossepladser og utilgængelige steder 

under hensyntagen til flora og fauna i den nærmeste omkreds. Pakningerne ødelægges 

totalt, inden de kasseres. Aktionen finder sted inden for de nærmeste uger. 

 

To ny maskinsnedkere 
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To maskinsnedkere paa Willadsens Møbelfabrik i Vejen har fredag aflagt svendeprøve. 

Det var den 35-aarige Hilmer Nielsen, Rolighedsvej, der med 3 aars læretid bestod 

prøven med ros. Den anden var Svend Lundved Christensen, Borupgaardsvej, der l i-

geledes fik sin prøve antaget. 

 

 


