
Referat fra FKB-møde d> 11/8-78 hos NB. Tømrergade«
Dagsorden: 1. Til stede.

2. Referat fra beboerforeningerne.
3 . FKB ’ s status - hvordan kan KB FKB deltage i aktion?
4. Tomme lejligheder og boligsøgende.
5• Fremtdige aktiviteter.
6. Eventuelt.

1: VB, CB, Nansensgade, Boligforeningen SAMBO, Ravnsborg, NBT, 
Frederiksberg Øst, NBB, Grønnegade.
2: Ravnsborg: møder op som observatør. Vil på kommende fællesmøde 
beslutte, om vi vil deltage i FKBTs arbejde. Beboergruppen Ravns
borg har været igang 1 år. Vi arbejder med kvarteret mellem 
Nørrebrogade, Fredensgade, Fælledvej/Blegdamsvej og Sortedams Sø 
(35oo indbyggere). Vi har for tiden grupper, der arbejder med 

sanering, legepladser, lejerproblemer, ejerlejligheder og trafik. 
Vi har også fået en butik i Ryesgade lo, hvor vi har åbent hver 
torsdag 16.30-I8 .00 * 26/8 holder vi gadefest, hvor Skt. Hansgade 
bliver lukket af.
Xnstitutionsgruppen under Fredeiksberg Øst: K Uddelte et stykke 
papir om sit arbejde med følgende slutning: Hvis nogen af jer 
arbejder med de samme ting (institutioner), vil vi meget gerne 
høre fra jer, eller evt. give gode råd} hvis nogen har lyst til 
at arbejde med institutionsproblemeri Henvendelse til BFØTs in
stitut ions gr uppe .

etableret en bfandsikrihgsgruppe, der er gået 
igang med at undersøge, hvilke konsekveLser brandsikringen har 
med hensyn til huslejestigninger samt financieringen af brandsik
ringen. Forbereder kampagne i kvarteret om kontrol med brandsik
ring og huslejestigninger.
Vi har også etableret en ”remisegruppe", der er gået igang med at 
undersøge mulighederne for at få indflydelse på driften af en re
mise, som kommunen har ombygget til sports- og mødeaktiviteter. 
Gruppen arbejder endbidere på at få etableret et beboerhus i kvar 
Heret.
Ejerlejlighedsgruppen arbejder med en moderniseringssag (nævnt i 
sidste referat). Beboerne i ejendommen har valgt beboerrepræsen- 
tattion. Der er ikke sket meget i sagen, idet ejeren trækker i 
langdrag med at oplyse helt konkret, hvad moderniseringen koster. 
Beboerne har henvendt sig til huslejenævnet for ±gnx igennem det 
at få disse tal frem. Endvidere har vi deltaget i besættelsen hés 
Fredeiksberg Øst i onsdags.
SAMBO: vi har reorganiseret vores boligforening og regner med at 
deltage i FKB, hvor megp t er for tidligt at sige, men lad os se«
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£5i har sacicien med boligløse besat ejendommen Wildersgade 45/
Skt. Ånnægade 6< Ejendommen har været beboet i ca. 1 månedf og 
beboerne er begyndt at gøre lejlighederne beboelige. Der er ble
vet indbetalt husleje for juni, juli og august. De sidste 2 må
neders penge er blevet indsat på en spærret konto. Vi venter s i
øjeblikket på, at kommunen vil underskrive leejkontrakter. Bebo
erne har dannet en lejerforening, som er medlem af Amager Lejer
foreninger. Støt Christiania har henvendt sig til CB for at få os 
til at deltage i udarbejdelseti af en lokalplan for området. CB 
vil efter evne deltage.
I efteråret vil der blive afholdt en studiekreds om Christians
havn, Den skulle gerne skaffe nye medlemmer til CB og danne ud
gangspunkt for nye aktiviteret.

tomtefester: beboerhusgruppen planlagde på et tidspunkt at 
arrangere tomtefester hver lørdag sommeren ignnem med det formål 
at mobiliesere beboerne til oprettelsen af et beoerhus. Disse fe
ster mislykkedes imidlertid, da der ikke rigtigt mødte beboere 
op. Man vil nu forsøge på anden måde, ved at oprette beboerhus
grupper i de forskellige karreer og ved at finde andre foreninger 
og organisationer at alliere sig medi
Genhusnings den nyoprettede genhusningskomité er nu droppet for 
et stykke tid, da det Viste sig at genhusningsproblemerne ikke 
var så store i øjeblikket, som vi havde formodet - og der var 
derfor ikke ret marigp beboerem som så nødvendigheden af en sådan. X 
Vi vil løbende holde os orienteret om genhusningen og tage komite
en op igen, hvis det bliver nødvendigt.
Gårdrydning: gårdrydningsgruppen arbejder videre på at få et til
fredsstillende gårdanlæg ved "Blomsten” i Istedgade, hvor VB 
holdt Skt. Hans-fest. Vi vil forsøge at få tegningerne over an
lægget udleveret* da de skal ligge til godkendelse allerede d*
18/8 - få dem die delt ud i alle opganger, så beboerne evti kan 
stille krav tii anlægget. Planlægger gårdfest* hvor beboerne skal 
orienteres p om deres rettigheder. .
Vedligeholdelse i 17/8 er der arrangeret møde med sammenlutningen 
af LCN-lejere med det formål at få nogle aktiviteter op at stå. 
Vedligehold elsesgruppen er î p ng med at undersøge forholdene i 
LCN-ejendommenei i Westehd} hvor han inden læhge skal igang med 
at modernisere*
Ellers er VB stadigvæk præget af sommerferie. Vi er dog i fuld 
gang med at planlægge efterårets aktiviteter og holder sidst i 
august planlægnihgsserainar.
Godsbanegadepjecen er ved at være færdigtrykt og vil kotome snart.
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3 : der kom 2 holdninger til FKB frem i
a) FKB er et koordinerende organ* men navnet FKB skal ikke bruges 
på løbesedler, plakater osv*
b) FKB*s navn skal kunne bruges i aktioner \ når grundlaget har 
været diskuteret på et almindeligt FKB-møde, og der så bliver 
nedsat arbejdsgrupper omkring et bestemt emne.
På nuværende tidspunkt er der ikke stemning for at FKB skal kunne 
lave aktioner i FKB*s navn.
k : der var mode i tomme lejligheds-gruppen i onsdags. Der var 
ikkd rigtigt styr over noget. Man har ikke folk til at flytte ind 
i huset. Der er ikke folk nok til planlægningsarbejde. Derfor 
bliver der ikke lavet nogen heltidsbesættelse lige nu.
Alle undergruppereferater bor x sendes ud til alle FKB-grupper.
IL enkelte beboerfar eninger skal diskutere, hvad der skal 
arbejdes på inden for FKB. De mest nærliggende emner var brand
sikring og trafik. Man skal diskutere i de enkelte beboerforenin
ger om , det er noget der skal laves fælles arbejde omkring på 
FKB-plan.
6 : Klædebo opfordres til at komme med den nye adresseliste.
NÆSTE MØDE ER FREDAG D. l/9, KL. 19.3o HOS NANSENSGADE I 
Nansensgade 56» kælderen.

o


