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UDNYTTELSE 
AF GÆSTE- 
ARBEJDERE 
Beboerforening med 500 husstande jager | 
udenlandsk boligspekulant på flugt 

Ca. et tusinde beboere i Ballerup 
bekæmper gennem deres beboerfor- 
ening en grov udnyttelse af gæstear- 
bejderne i området omkring Ege- 
bjergvej. Beboerreaktionen har fore- 
løbig resulteret i, at en udenlandsk 
boligspekulant er stukket af over 
hals og hoved med sin familie, lige- 

som udlejning af senge til tårnhøje 
priser i en villa er blevet bragt til 
ophør. I beboerbladet har man end- 
videre taget gæstéarbejderproblemet 

op til debat. 
Egebjergklubben, der har ca… 1000 

medlemmer og repræsenterer folk 
fra seks grundejerforeninger, har 
taget initativet til at skabe bedre kår 
for gæstearbejderne i deres område. 
Klubbens- kasserer. Finn Jappe siger 

til Ekstra Bladet, at problemet med 
gæstearbejderne. er opstået omkring 

tre villaer. 
Egebjergvej nr. 89, hvis ejer ophol- 

der sig på Grønland, har tidligere 
været beboet af grækere, men har nu 
20 jugoslavere som lejere. Villaen, 
der er et enfamiliehus, er blevet ind- 

klaget for kommunén, der den 24. 
november har forlangt, at- bebderan-- 
tallet skal sættes ned. 
2 nE—76- på--samme—-vej,—der- ejes 
af en. tunéser ved navn  Spartalis, 

— Vores opgave er sådan set ikke 
at finde uheldighederne frem, 
men det med gæstearbejderne blev 

- os dog for meget, siger Finn Jåppe.     

som opholder sig i Tunis, var en 
overgang lejet ud til en pakistaner 

gennem et ejendomsselskab. 

35 LEJERE 
Pakistaneren lejede det meste af 

huset samt et redskabsskur ud til 
landsmænd. Det var så god en for- 
retning, at pakistaneren inden længe 
også havde lejet hus nr. to på Ege- 
bjergvej nr. 91, der blev brugt som 
gennemgangslejr. Her boede en. over- 
gang 35 mand. Den pakistanske gæ- 
stearbejder, der så hurtigt havde lært 
at benytte sig af den danske bolig- 
politiks store huller, satte endog sin 
udlejning 1. system, Når de pakistan- 
ske gæstearbejdere kom til landet, 
havde de deres landsmands adresse 
skrevet op samt. nr. på den bus de 

skulle benytte, når de kom til Kø- 
benhavn. 
Det blev de danske beboere for 

meget. Gennem en aktion, der både 
var rettet til kommunen og den tøm- 
merhandel, som ejer huset på Ege- 
bjergvej nr: 91, fik man sat en stop- 
per for.den. grove udlejning. 'Då paki- 
stanerfen følte jorden brænde under 
sig forsvandt han. 
"Idag border kun tr-pakistanere, 
og -en dansk dame, der fører tilsyn 
med huset, sørger nu for, at beboer- 

tallet ikke stiger igen. 

BØRNENE SMILER . 
Maler Peder Asmussen: —. Gæste- 

arbejderne. er vældig flinke. De op- 
fører sig stille og roligt, og der er 
ikke nogen, som kan- sige dem noget 
på. Jeg ville nok se, -hvad der. ville 
ske, hvis det, var så mange danskere, 
som boede sammen i et hus? Det 
ville sikkert ikke gå stille af. 

Tutter Jappe: -— Det blev os for 
meget at se på den grove udnyttelse, 
som fandt sted — og så. greb vi ind. 

I beboerbladet skriver en Niels Bjer- 
re Andesen om danskerne og gæste- 
arbejderne: — Jeg har endnu ikke 
set en eneste Egebjergboer smile til 
en gæstearbejder — jo, vore børn 
gør det, men det er også den eneste 
menneskelige kontakt, pakistanere og 
jugoslavere har med" os herude. På 
grund af de ansvarlige myndigheders 
tankeløshed og forsømmelse må de 
betale 250 kr. for en gulvplads med 
en madras — sammen med 40 an- 
dre. Man har givet dem 'opholds- og 
arbejdstilladelse, selv om man godt 
vidste der var bolignød i landet. 
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