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d en §*Z9^os^røB^ Blågård sgade^31C.
Dagsorden: 1. Till stede.

c. » Referat fra sidst.
3. Meddelelser.
4 . Referat fra grupperne.
c..y . Byfornyelsesgruppe under P.K.B.
6. Oplæg om byggeren.
7. Arbejdsløsheds march.
8. Møde med "København".
9. Oplæg om Vordroffsvej 50 - 58.

10. Evt.

Ad. 1. Tilstede: VB, BPØ, NBT, NBF, Byggeren Sg NBB (ref.)

Ad. 2. Referat fra sidst: Diskussion omkring nedlæggelsen af kom
muneplangruppen, vi maglede information om gruppens arbej
de og besluttede at rykke for information om udfaldet af 
gruppens første møde.
NBB påpegede at der var en trykfejl i referatet fra sidst, 
idet det på side 3 fremgik at støttegruppen for Byggeren 
kunne kontaktes hver dag mellem kl 17 og 19 på tlf . 37 oo 
71, det skal rettes til hver tirsdag*
NBT-: Godt referat.

Ad. 3. Meddelelser: Ingen.

. 4. Referat fra grupperne;
VB; LCN har længe '?tru et" med at ville fupmodernisere:
Nye køkkener, ekstra bacj (der er et fint badeværelse i for
vejen), termoruder, i en ejendom hvor standarden på den 
indvendige del af den udvendige vedligeholdelse er ret høj, 
medens den udvendige del (facade, tag, opgang mm.) er i en 
ret forfalden stand.
Por at forhindre dette, forberedte vi en blokade, med start 
d. 2 3.7 ; men ugen inden modtog vi et brev om,:at der ikke 
ville ske nogen modernisering inden et møde den 20.8. som 
Popp-Madsen (LCN*s advokat) lovede beboerne. Her skulle 
man snakke om bl.a. andelsovertagelse.
Imidlertid fik vi et nys om, at der i en tom lejlighed (tom 
i 2J år) skulle indsættes et prøve vindue. Dette lugtede 
af svindel i forhold til løftet om, at der ikke skulle ske 
noget inden den 20.8.
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Lerfor har vi siden d 6.8. besat den tomme lejlighed. Sam
tidig går nogle håndværkere og sætter taget i stand, ud
skifter ødelagte tagrender og tjekker altanernes standard. 
Til disse håndværkere har vi fået et et knippelfint for
hold, da beboerne også er helt med med på, at der skal ved
ligeholdes. I dag (10.8.) kom politiet og vi forlod fri
villigt lejligheden - men vi vender tilbage. Noget vindues
firma har vi ikke set noget til.
Eventuelt kan vi komme til at besætte helt frem til 10.10, 
da det er fristen for LCN's moderniseringstilladelseJ Vi 
mener at "prøvevinduet" skal tjene til at gøre modernise
ringen "påbegyndt”. Dette fjerner nemlig tidsfristen.
Ved at blade i gamle læserbreve, opdagede vi, at Thustrup 
Hansens argument for ikke forlængst at have tvangsudle jet 
lejligheden var, at de der var henvist fra Stormgade, ikke 
ville have den, da køkkenet er smadret. Med to boligsø
gende VB'er i baghånden, gik vi til Rådhuset. Ved at van
dre lidt frem og tilbage herfra til KTL, har vi fået pres
set vores sag frem og skal til møde mandag d. 13.8. på KTL. 
Det er meget spændende.
SOFFI. Vi er gået i gang med 2. distrekt og forventer at 
være færdige med 6 distrekter inden 21.9.
Vi var ude på DTH i week-enden d 4-5.8. Vi har en aftale 
om at behandle undersøgelsen pr. EDB. Vi blev færdige med 
at hulle det første distrekt ind og forventer at få de før
ste resultater i slutningen af august. Undersøgelsen er op
mærksomt blevet fulgtt af presse , offentlige institutioner 
og fagforeninger. økonomisk (budget 9000 kr) er vi godt på 
vej til at blive dækket ind. Vi er blevet indstillet til 
støtte af ?????styrelsen i Boligministeriet (§ 48 i sane
ringsloven.
Resultaterne fra undersøgelsen vil blive udgivet i en rap
port og en udstilling i huset i Magstræde (22-27.10).

NBPs Intet referat.

NBT: Med sommerens byfornyelses offensiv er det lykkedes 
at få en byfornyelsesdebat igang, her op til folketingets 
første samling 1. oktober. NBT, samt allierede, har satset 
på, ud fra aktioner om konkrete ting, at sætte byfornyel
sesdebatten i sving. Vi er i gang med at forberede opfølg
ningen, en byfornyelsesuge i efteråret på landsplan.
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I kvarteret har sejrene omkring stormen på Griffenfelds- 
gade 22 med den enlige mor, og pensionisternes indrykning 
i Pr. Jørgensgade 12 skabt god fælles stemning,i og pkklxxe- 
»istKEKK kvaterets organisationer er i færd med fælles 
planlægning for efteråret. Vi skal sikre beboerindflydelsen 
og samtidig skal vi vinde kampen om de kommende boliger, 
nybyggede som moderniserede, og vi skal supplere det pres, 
der på landsplan fra andre allierede fag- lejer- og bebo
erforeninger, lægges for en social byfornyelseslov.
Selvstormerkursus 3 starter 23.8. kl. 19.30, Den Kæmpende 
Højskoles hold 21 starter 14.9. Begge steder NBT’s kontor, 
Tømmergade 2 tlf. 35 83 30.
Aktivitets kalender:
6.8. Møde med BL. ( Boligselskabernes Landsforening).
9.8. Møde med Anker Blåberg, Teknisk Landsforbund.
15.8 - 10.9. Smut, SmE's udrykningsteater på landsturne, 
spiller teater, deltager i lokale aktioner, politikermø
der og tager kontakter med lokale lejerforeninger i* Ny
borg, Odense,- Århus, Ålborg, Holstebro, Struer, Kolding, 
Vejle, Haderslev, Åbenrå, Birkerød, Helsingør Og Sorte 
f irkant.
30.7. DKH - aktionen mod ejendomshandlerne og mæglerne, po
pulært ejendomshælerne.
28.7. DKH laver aktion for ungdomsboliger i Birkerød, i 
samarbejde med Birkerød Hjemstavnskomite.
9.8. Møde med Røde Rose Beboerforening om saneringserfa
ringer .
2.8. Aktion med storm på kommuneinformation i Blågårdsga-

M E D

de. Der blev afholdt reception for at tage den Weide-
kampske envejskommunikation og indføre tovejskommunikati- 
onen som princip. De kommunale embedsmænd i kommuneinfor- 
matiomen bakkede aktionen op.
3.8. Smut - arrangement i Pr. Jørgensgade i samarbejde med 
NBT's pensionistgruppe, som opvarmning til pensionisternes 
indflytning og kravet om højst 15/6 af pensionen i husleje.
8.8. Smut arrangement i Murergade byggeriet, som støt te ,L.. 
til beboernes krav om huslejenedsættelser.

NBB: Intet referat.

BPØ: Intet referat.
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Ad. 5, Byfornyelsesgruppe under F.K.B.: Der er afholdt møde i
gruppen den 1.8., hvor flg. beboerforeninger var repræsen
terede: VB, NBT og NBF. På mødet blev foreningernes hold- 
nig til VB's oplæg om byfornyelse diskuteret. Grupperne 
forholdt sig således: VB. lagde meget vægt på gruppens 
skolende funktion, idet man ikke er særligt afklarede om 
byfornyelsesproplematikken. NBT. lagde ligeledes vægt på 
det skolende element, men prioriterede også udadvendte ak
tioner. NBP havde ikke fået afklaret sin holdning til by- 
fornyelsesproblematikken.
Med hensyn til gruppens arbejdsstil blev følgende besluttet;
8.8. Udsendelse af referat fra byfornyelsesgruppemødet.
15.8. Næste byfornyelsesgruppemøde, hvor retningslinierne 

for en "oversættelse” af Erling Olsens byfornyelses 
udspil diskuteres.
Resten af august måned bruges til at udarbejde en 
pjece om udvalgte emner indenfor byfornyelsespro- 
blematikken. Retningslinier for pjecen fremgår af 
følgende disposition:
■+ Hvad siger boligministerens udpil om det berørte 

emne.
- Hvad siger andre organisationer om samme.
- Svage punkter i E.O.'s udspil.
-*■ Andre erfaringer.

H
l.-2.8r. Skolingsweek-end i byfornyelsesproblematikken, af 

holdes i samråd med eksperter indkaldt af NBT.
15.9. Opvarmning - opfølgning af skolinsweek-enden.
1-8.10.Byfornyelsesuge.
22-29.1o. Udstilling i Huset om byfornyelse .
Resten af året fortsætter aktiviteterne.
I forbindelse med fremlægningen af dette program, blev det 
bl.a. fremført fra NBB og VB’s side at det fremlagte pro
gram er alt for presset (tidsmæssigt) til,at byfornyelses- 
pr oblematikken kan blive ordentligt gennemdiskuteret i be
boerf oreningerne .

Ad.6. Oplæg om Byggeren: Lene og Freddie (pædagoer på Byggeren), 
gav en orientering om Byggeren. Først blev problemerne om 
Vesterbros Støtte Kommites misbrug af SyggMfltKSXiaauni VB ' s  
navn diskuteret, Byggeren havde snakket med deres folk på 
Vesterbro, så der skulle ikke igen kunne opstå en sådan 
misforståelse.
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Problemet omkring Byggeren er, at ifølge H.P.2 skal den 
overflyttes midlertidigt til en meget lille plads i Pra
terkarréen, hvilket er både uacceptabelt lpåde for Byggeren 
og karréens beboere, idet Byggeren får mindre areal ( ca. 
1/3 af det nuværende) og samtidig indeholder flytningspla
nerne ingen sikring af Byggeren efter 1984. Por karréens 
beboere betyder planerne en udskydelse af det planlagte g 
gårdanlæg for karréen.
På mødet fremkom NBT med det forslag, at overflytte byg
geren til praterkarrén, hvorefter den skulle flyttes til
bage til sin nuværende plads og integreres i nybyggeriet. 
Byggerens folk kendte intet til dette forslag, og henvis- 
til at der på dette areal var foreslået opført et robust 
legeareal ifølge H.P. 2. Byggeren sluttede sluttede af med 
at fastslå, at grundlaget for kampen var at Byggeren for
blev på sin nuværende plads.
Punktet blev afsluttet med en diskussion om hvordan kampen 
skal føres, det er NBB's holdning, at man vil blokere for 
at bevare byggeren hvor den er.
NBT fremførte kravet om en forbedret og bevaret Bygger, 
selve placeringen er underordnet.

Ad. 7. Arbejdsløshedsmarch: Kommmer til København den 15.9. Den 
13 og 14.9. kommer der busser med folk der er villige til 
at deltage i beboerfoenings arbéjde/aktioner. Hvis der er 
nogle der mener at de har brug for det, kan arbejdsløs
hedsmarchen kontaktes hver tirsdag kl. 19.30 i Birkegade 
10 (Anne 374734 Henrik 249928).
VB har i den anledning kotaktet dem om en aktion om tomme 
lejligheder - men indtil videre er der meget løst.
NBT har krævet udvidelse af marchens parolegrundlag, dette 
viste sig umuligt, hvorfor de vil vente til en anden gang 
hvor de kunne komme ind på et tidligere tidspunkt.
NBP har planer om en brandsikringskampangne i denne for
bindelse, men er endnu ikke fastlagt.

Ad. 8. øB. opfordres endnu en gang til at få et møde i stand med 
Bladet København.

Ad. 9. Oplæg om nogle tomme ejendomme på Vordoffsvej 50-58, som
er ejet af Grundejernes Saneringsselskab. Det blev foreslå- 
atPKB/TL tog sig af dette. Vi blev vist nok enige om at
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BPØ, lige snakkede lidt sammen inden forslaget gik vide
re .

Ad.10. Intet.

Næste møde: 31.8.79 kl. 19.30 i Nansensgade Beboerforenings 
lokaler.
Nansensgade 56 kid.


