
Referat af FKB mødet d, 16.jan, -7§ i Brumleby.

Til stede : Sverigesgade, Frederiksberg Øst, Røde Rose blad nr 8, Vor 
droffsvej, Skotlandsg^de, CB,. NB, Nansensgade, VB, Ryesgade, Brumleby

Ref. fra beboerforeningerne 
Generalplanen
Lovforslag om ejerlejligheder 
Brevet fra Røde Rose
Fælleshenvendelse til fagforeningerne 
Horst Lorentzen 
Ungbo (KUC)
Søringen

Ref. fra beboerforeningerne ;
NB havde en del kommentarer, spørgsmål og forslag til det sidste FKB 
ref.
Foreslår Vordroffsvej aktionsskoling, evt. sammen med NB og Brumleby, 
i deres kamp mod Ungbo.
Foreslår Simeons Sogn (med nogle kommunale ejendomme ) at få kontakt 
med byggefagene og Det Centrale Arbejdsløshedsudvalg og få sat kommu
nens håndværksafdeling på vedligeholdelsen.
Kritiserer Brumleby for ikke at have fået smidt Ungbu helt ud. Og fo
reslår "Ungbo” som et punkt på dagsordenen på det kommende FKB møde. 
(Ungbo er en socialdemokratisk udlejnings- og socialrådgivningsfore- 
ning, der skyder sig ind som et mellemled mellem boligspekulanter og 
lejerne).
Spørger hvad vi kan gøre mod Søringen nu og med få mennesker. Fore
slår at sætte geder ud i et vejkryds som en aktion for at skabe debat
NB’s Christianiagruppe er gået sammen med Christiania og CB og regi
strerer forsømt vedligeholdelse. Mener også der kan blive et problem 
med narkomaner, som går amok under kommende politiaktioner.
En resolution til støtte for Christiania er lavet.
NB selv s
17. dec. : møde med Knud Damgård (formand for socialdemokratiets bo- 
ligudv.).K.D. rodede sig ud i en masse selvmodsigelser, som NB nu vil 
spørge Helge Nielsen om.
7. jan. : Tømmergadereparationen fuldført, 
lo.,11. jan. : NB fejrede sin 3-års fødselsdag.



12.,13. jan. : foredrag på den Sociale Højskole. Der blev nedsat en ar
bejdsgruppe til at støtte folk, der har sociale problemer 
i Christiania. Koordineres med CB.

16. jan. s NB har søgt kontakt med sociale boligselskaber med henblik 
på samarbejde om huslejenedsættelse og loo pot. statsfinan- 
cier&ing.

21. jan. s møde med Helge Nielsen om brandfælder o.a.

I den sorte firkant er der ved at opstå lokale genhusningsgrupper i 
flere kareer. - Der har været en del brande i dec. - NB forbereder 
kamp mod de huslejestigninger, der kommer i april. - Der har været ta
le om gadegennembrud i Praterkareen.

JlPiLsJL.* hap haft kontakt med Det særlige Bygningstilsyn 
(Fredningsnævnet) om nogle bevaringsværdige bygninger på KB grunden.
Kan bruge det i deres kamp for deres egen plan.
18. febr. : møde med Helge Nielsen, men har problemer med at få lokale. 
Hverken skoler eller institutioner vil stille et til rådighed.
Næste nr. af deres beboerblad vil være færdigt i begyndelsen af febr. 
Skal handle om boligsikring. Tilsvarende brochurer vil blive lagt frem 
i forretninger.

VB s har siden sidst udsendt deres julenr. af "Vesterbrostenen". Det 
giver god succes og skaber flere medlemmer.
Moderniseringsgruppen og Lars Christian Nielsen gruppen har holdt mø
de for alle L.C. Nielsen lejere i København. Ca. 5o mødte op.
Studiekredsen for beboerrepræsentanter og andre fortsætter. 1) Vedli
geholdelse og modernisering har været på programmet og 2) beboerdemo
krati. Næste gang, torsdag d. 21. jan., bliver emnet gårdsaneringer 
samt til dels andre saneringer som baghuse og genhusning.
Dispositionsplangruppen har lavet en erhvervsregistrering af Vesterbro, 
først og fremmest for at vise, at der ikke er erhvervsdækning for nye 
boliger.
Brandgruppen har holdt stiftende møde, men med ringe deltagelse. 
Brandsikring skal være hovedpunktet på det næste fællesmøde, deref
ter holdes et offentligt møde.
VB er desuden begyndt at forberede intern skoling og introduktion 
for nye medlemmer.
Støtteerklæring er sendt til Christiania.



Vordroffsvej : Intet nyt om Ungbo.
Røde Rose : blad nr. 8 kommer ud. Det handler om problemer for nye le

jere .
Kareen i Ryesgade s Har haft spørgeskemaer ude til beboerne - men ikke 
fået mange svar. Arbejder med problemer om genhusning og modernisering.
En NOAh gruppe : har tænkt på en pjece om lovgivningen for beboere.
Sverigesgade : har i den forløbne tid mest beskæftiget sig med næste 
nr. af bladet København; kommer d. 28.jan. Mank kan selv distribuere 
bladet.
Skotlandsgade : har registreret brandfarlige ejendomme og videregivet 
listen til NB. Afventer resultat fra retssag vedr. opsigelser per 1.2.
Nansensgade : forbereder brandsikringskampagne. Diskuterer politisk 
linie og struktur internt.
CB : Beboerkampen fortsætter. Flere og flere flytter ind i Kofoeds 
Skole. Intet nyt i udviklingen her. Christianitterne har registreret 
brandfælder på Christianshavn.
Der er optræk til huslejeboycot i en ejendom (ejet af Cohn), der ikke 
har været vedligeholdt i over 4o år. Beboerne vil selv bruge pengene 
til vedligeholdelse.
CB får flere grupper.
Brumleby ;Kommunen vil ikke give beboerne oplysninger om deres planer 
om forsøgsmodernisering, ej heller tage Brumlebyboernes bevaringsplan 
med i deres planlægning. De har ligeledes afslået at holde et møde 
(Alsing-Andersen).
Brumleby indbyder til høring d. 16, febr. kl. 19*5o i Kostalden. Ind
budte er Helge Nielsen, Urban, Alsing-Andersen, partierne, KKB, stads
arkitekten, rep . for DALs bevaringsplan m. fl.
Alt imens forbereder brumlebyboerne sig på aktion.
En resolution ang. lovforslaget om Ejerlejligheder er lavet.

Generalplanen ;
Kommunen vil presse dispositionsplanen ned over beboerområderne. Møde 
om det d. 18. febr. kl. 19.3o o NOAH's lokaler i Huset. Der ligger 
meget materiale i Generalplandirektoratet, som beboergrupperne kan 
bruge.
NOAH har lavet et debatoplæg "Ressourcer - Byplanlægning" om interes
semodsætningerne (kan købes hos Ole Bisted).



Lovforslag om ejerlejligheder :
Ida(CB) har lavet et oplæg om.lovforslaget og sendt rundt til beboer- 
foreningerne.
Møde om det i FKB-V gruppen d. 191jan. kl. 16 i Kofoeds Skole. Gruppen 
sender referat ud om mødet med ny mødeindkaldelse.

Brevet fra Røde Rose ?
om Indenrigsministeriets arbejdsgruppe vedr. nærdemokrati : Vi opfor
drer endnu en gang R.R. til selv på næste FKB møde at fremlægge for
slag vedr. deres formål og strategi.

FKB gruppen vedr. kontakt med fagforeningerne :
forsøger endnu en gang at komme op at stå. Det bliver Onsdag d. 28. 
jan, kl,. 19.3o i "Ismejeriet", blok N nr, l i  Brumleby.

FKB gruppen vedr. genhusning og lejlighedssammenlægning :
havde problemer med sammenkaldelse til det første møde. Prøver igen 
fredag d. 3o. jan. kl 19.3o i CB’s beboerhus (Kofoeds Skole).

Horst Lolentzen :
VB efteflyser klager fra lejere i hans ejendomme. Han har vist et 
sted solgt 3 lejligheder som anpartslejligheder (?)

Ungbo (KUC) :
Vordroffsvej og NB går sammen om dem.

Søringen :
NB foreslår aktion med at sætte geder ud og få debat igang. Brumleby 
opfordrer NB til at komme med nærmere planer.

Kommende møder i FKB - regi :
FKB-V møde : d. 19* jan. kl. 16 i CB’s beboerhus (Kofoeds Skole). 
Gruppen om fagforeninger : d. 28. jan. kl. 19.3o i "Ismejeriet”, blok 

N nr, 1 i Brumleby.
Gruppen vedr. genhusning og Jejlighedssammenlægning : d. 3o. jan. kl.

19.3o i CB’s beboerhus (Kofoeds Skole).
Næste FKB møde : fredag d. 6. febr. kl. 19.3o i Folkets Hus, Stengade 

5o.
Venlig hilsen
ref. Jørgen, Brumleby.


