
-R-EiTER AT FRA FKB-MØDET« FREDAG D. 1/9-78.
Dagsorden:

1# Præsentationsrunde*

2. Godkendelse åf refårat.

3* Referat Tra beboerforeninger/aktioner•

4* FKB- samarbejde omkring l) trafik, 2) brandsikring, 3) trend

- ' i ; ' . , .  *

5. Referat fra FKB'-TL-gruppen*

6. Mødekritik*

1 • l4BFpBy';>NBti1CBVfØ B (ts§ifibo. vat tilstede.

2* Kummentarer til referatet : pkt. 3 og pkt 5 er referet for 

kortfattet•Argumenter for diskussionen, er udeladt. Pkt 4 for 

indforstået for folk der ikke har været med på mødet. Refera

tet kom for sent ud.

3. NBT : Vi har haft en busfar for pensionister* Der deltog 

60 - 70 på turen. Ud af dem har ca. 20 meldt sig til vores 

pensionistgruppe, som er ved at lrgge planer for deres arbej

de. I lørdags var der gadefest i tjørnegade, under festen blev 

der lavet en trafik-sanering. Men den blev fjernet allerede i 

mandags. Vi forsøger at få jord-beton med i et samarbejde ud 

fra trafiksaneringen i Tjørnegade.

VB : har afholdt planlægnings-seminar. Vi har besluttet, at 

prioritere vedligholdelse og byfornyelse* Vil forsøge at få 

arbejde op at stå omkring Lars Christian Milsen* Til arbejdet 

med vedligeholdelse vil vi b1.a • samarbejde med byggefagenes 

samvirke, Derudover vil vi prioritere karré-arbejde om sanering 

Godsbaneggde-bogen vil være klar til salg 20-9, sælges gennem 

VB, bogcafer og boghandlere. Bestil samlet gennem VB hvis i kan 

VB skal deltage i en bydelsfest med tale, teater og musik d. 20 

til 26 sep. på Enghave plads. Vi har nedsat en gruppe til at 

arbejde med retsager. om blokaderne i Godsbanegade, Todesgade, 

Borggården og Stilladsarbejderne.

CB : Det Skader til at kampen om Wildersgade er ved at være tabt 

Der både uenigheder indbyrdes i huset og mellem huset og CB. 

Stemningen er langt under nul— punktet, og to planlagte aktioner 

blev begge aflyst. Dt møde med Tbustrup-Hansen tydede på, at 

kommunen ikke vil lade de nuværende beboere blive boende* I- 

følge T«H*. er der c (3 20.000, der er mere berettigede til bolig

erne



erne b l .a .'indvalidé og syge* Det er dog muligt , at nogen af 

beboerne kan blive boende, men det kan kun opfattes som et for

søg på at splitte beboerne,

ØB : Efter at have ligget meget stille i sommerferien,er vi star

tet igen. Beboerhus-gruppen har lavet en lille folder, som bli

ver uddelst til alle organisationen og foreninger på Østerbro, 

Planlægger offentligt møde i løbet af efteråret. Der er ved at 

blive udarbejdet et uddelingsblad om ØB og andre aktiviteter på 

Østerbro«, En gruppe har gennemset lokalplanen for området ved 

Vognmandsmarken, og vil skrive artikler til aviderne når planen 

skal vedtages*

NBf og Sambo intet særligt at bemærke,

4. EKB-smaarbejdet om trafiksanering kunne indeholde forsøg på 

En samlet plan for trafiksanering for KBH, så at hver enkelt 

beboerforeningen/aktion ikke bare "eksporterer” trafikproblemer

ne til hinandeti. Røde Rose har tidligere gennemført trafiksane

ring. I øjeblikket arbejdes der med trafiksanering på Nørrebro 

og ØB er inviteret med til trafiksanering i Østersøgade. En kar- 

rb-gruppe (ØF-gruppen) arbejder på med lulighederne for lukning 

evt. sivegade i Øster-søgade.

Brandsikring t NBf er intereserede i et samarbejde omkring kon

trol med brandsikring, huslejestigninger og financieringsformer. 

Der tidcligere været F|<B-samarbejde mellem CB,NBt og UB. I for

bindelse med samarbejdet henvendte man sig til kommunen og støt

tede op omkring Byggefagenes samvirke ,TL osv. skurvognskampag

ne , Der er blevet ansat 16 folk til at kontrollere brandsik

ringen, og der går rygter om, at kommunen vil sætte arbejde igang 

på ejeren regning r.

Beboerhuse ; øB vil indkalde interesserede beboerforeninger 

tij. et mødé om beboerhuse, bl.a. videregive deres erfaringer med 

de medborgerhuse, som kommunen har planer om at oprette ti af 

i KBH,

5. Tommelejligheds-gruppen : Aktionen i Peter Hvidtfeldtsstræde 

er udskudt på ubestemt tid. Gruppen arbejder kun med dette. Der 

deltager N B t , Klædebo, CB og ind i mellem MB, Gruppens arbejde 

har udviklet sig til kun at dteje sig og P.Hv-stræde, Spørgs

målet om registrering af de tomme lejlighedet og perspektivet i



at fortsætte dette er gledet helt ud. Svarene fta kommunens 

kontor for tomme lejligheder er nu begyndt at komme tilbage 

med afvisning af kravet om udlejning. Gruppen opfordres til at 

udsende referat og definere sit arbejdsområde og formål. Andre 

beboerforeninger opfordres til at møde op på møderne.

6. Mødekritik ? Referaterne fra beboerforeningerne må være 

bedre forberedt, så pkt'et ikke tager så lang ti dc 

Mødet led under manglen på konkret indhold og der kom flere 

ønsker om mere grundig behandling af problemerne.

Alligevel var alle enige om, at det efter omstændighederne var 

et godt møde.

Næste møde i Fredag d B 22 - 9 kl 1930 hos CB. 

Dronningonsgade 34.

Referant NBf.


