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Andragende fra Arbejdernes Andels-Boligforening om Kommunens Garanti for et Laan og
om Kommunetilskud i Henhold til Loven af 30. Juni 1919.

Fra Udvalget for Byens Udvidelse og Bebyggelse forelaa følgende Indstilling:

"Udvalget indstiller, at Andragendet imødekommes saaledes, at Kommunen yder Garanti
for et Laan, der ikke rnaa overstige 90 % af Ejendommens Skyldværdi eller
Anskaffelsesværdi, samt yder til Renter og Afdrag et Tilskud, der udgør 15 % af
Ejendommenes Skyldværdi eller Anskaffelsesværdi efter Byraadets Valg og udredes med
halvaarlige Ydelser gennem 8 Aar, alt under Forudsætning af, at der fra Statens Side ydes
et lignende Tilskud, og at Boligforeningen gennemfører sine Planer indenfor den i Loven af
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30. f. M. fastsatte Tidsfrist (Maj 1920)."

Møller forelagde Indstillingen og henviste til Loven af 30. Juni 1 U19. Der havde været
Spørgsmaal om, hvorvidt der kunde ydes yderligere Tilskud til Renter udover de 15 % til
Afdrag, men Ministeriet havde paa en Forespørgsel herom svaret, at de 15 % var
Maximum. Det vilde være naturligt, om de 15 % udelukkende benyttedes til Afdrag, men
man havde ikke turdet foreslaa dette for ikke at lægge Sagen Hindringer i Vejen, og
Tilskudet vilde derfor kunne bruges baade til Renter og Afdrag. Taleren haabede, at Staten
hurtigst vilde bevilge sit Bidrag; det drejede sig om Opførelse af ca. 80 Villaer, og det vilde
have stor Betydning baade af Hensyn til Bolignøden og eventuel Arbejdsløshed.

Indstillingen vedtoges.
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