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I« Tilstede 

2* Meddelelser 

3* Referat fra sidst 

4t Referat fra grupperne 

5* FKB-tomme lejlighedsgr

6* Boligforligskampagneru < :

7. Evt

•Ad 1# Frederiksberg øst? Christianshavn beboerfSundby, østerbro beboerektions 

NB—Blågardsgade, Wiiloaossgade, NS~TrJmmergade, Vesterbro beboeraktiort,

Ad 2.4- ad 3j Tntet- Nansensgade beboerf0

CBi

Ad 4;

FRB-Øst: Mødfe_.cn KQ/IMUNEPLAN3N afholdes 20/3 kl 19*30 .1 Øs Berejstes Hus3 Enriiie 

gade 7 0 De fleste organisationer og virksomheder er indkaldt [på Frederik 

berg)„ — VI har torn-vie lejligheder i massevi s $ særlig Koncentreret på Lyk

keholms Al lo,. VI har: veror på tinglysningen« ag vi gei; byvandr&ng med 

jævrrre mellemt nu

Har faet ct s. marbejde igang med VS8s sekretariat på Radhuset.- 

Vi. har udsigt .11 ct MEDBORGERHUS på HcC* ørsteds vej 50, baghuset, i s ri

den omgang ogsu i Sfåhønbergsgade*

Trafikgruppon nar afleveret sit cykelstiforslag til byplan-- og trafikud

valget og til vejkontoret«, Et nyt nrc 

Vi afholder ger c ral for samling d 24/4;,

Qnkring 1/4 vi] vi fejre 1 årsdagen før 

atter af klistr j voras brandsikringsplak 

ikke er brandsikret med en ny påtegning i 

Brandfælderne v:Ll. atter blive anmeldt ti.' 

som tidj igere v:.i sende et par gorillaer 

samt pål >gge ejeren at udføre sin pligt,,

Eneste nyt siden sidst er at vi starter i 

kører 10 uger.

Der har været afoialdt møde mu repræsenta; 

jendommct. a^r ha fået huslejestigninger 

med de kommunale ejendomme- hvori der er 

Lejerne i de. kor nu nåle ejendom Kj* Lang:

muneg? der va ca iske utilbøjelige til at trekke hu s I e j e s tig n&pger r- o til

bage. Lejeroe alo« kraftigt på den manglende vedligeholdelse og den dår

ligt udførte bi ane sikring,: Nyt møde mahB 19/3 i. N3F0

I den ejendom.- i r i øga do 137 hvor vi lavede blokade for at forhindre mode? 

niserinerer sidste • f terår* har beboerne nu vundet en vocO.iasholdelsessagv

øBt

NBF:

if “KANALE N e r nstop try■kt0

irandsikringsfristons udi øb ved

lt Op på do ejen dommo ? dur endnu

;ed en ny pateg hinr- . »Fjr JL y & — “ ur efter

Villa Slager dsen■s der sokker t

ud for at c,hecke brandsikringen

:t sk cl irc; s hol d på 23 d 2:-3/3 og

ter ..fra nagl o ø f d e k orrmunolo e-

Bl * a .y b.lev rjiOT drøftot kontakt

valgt bebesrr ep r oocntatl on :

sgade 6*«■3 har t møde med kom*



som de havde anlagt for nuslejcnævnct. Ejeren or blevet pålagt at. sætte de 

dårlige vinduer istand inden juni måned.

Offentligt mødo om trafiksa.nc.r ir g i  Indre by den 22/3 kl 19,30 i. Charlotten~ 

borgs festsal*. Indledere: Vil I o Sigurdseon, Ole Sørensen(ingeniør ved OTHj 

og Michael Varming(byplanlægger} Derefter debat,
NB—B: Der er oprettet on støtteforening til r.t bakke -Forsidre og pædagoger op :l det

forsvar til Byggelegepladsen. Forn'aet hrr fagot ved lære af Tcrioagndskarr--
i

pen og prøver allerede nu at tagn kor takt til beboervor,, skoler, seminarier- 

institutioner, fagforeninger m f1,r hvor de opfordres til at diskutere pro

blemet cg forberede sig på at danne støttekomiteer.. Derudover udsendes et sær- 

nr. af vores kvertorsblad ''Stenbroen'' o-: 'forsvaret. li
NB-T• Der kommer byfornyelsnslov-udspil :/4 og boliglovene bestemmes af. det pres

der bliver lagt fra nu af og genner sommeren* MB*s hovedoffensiv er byfornyel

seskampen, hver vdj. mobilisere i kvarteret og lægger pres på politikerne',: 
Weidekamp or stopklods for boboorinclflydelson, og vi kører for øjeblikket': en 

kampagne mod Weidekampismen, / ' ' "
Vi holder stadig Kapelvej 17 besat -som oant på beboerindflydeisen og som, pres 

på Weidekamp, Vi skal have samlet og aktiveret de store allierede orgarii: s 

ner og forbereder derfor en brugerkonference som skal afholdes i Kapelvej l"1. 

Derudover arbejder vi i SrnE med Åhouldcvardon 45 på Frb, eg Willemosegade t/1*- 

56 på østerbro sammen med ØB, •

Aktivi te tskalender:
23/2: DKB--13 (Den Kæmpende Højsk&lejl laver aktien mod ejeren af Willrroesggåa, 

24/2: Fastelavnsarrangement i., Firkanten-orienteringsløb for børn, karreval, 

27/2; Møde med miljøminister Ivar Nørc/ård«
2-3/3: NB; sender støtteresolution til Nordisk Samaktionsmøde i Goteborg,

5/3: Sejr, som resultat af den vrk. ando stemning omkr. byfornyelse !foreslår 
boligministeren, at_400 mili, sem skulle være brugt til isolering over

går til byfornyelse,
7/3: Tvangsauktions-formøde onr Åboulrievarden 45 på Frb. SmE sendte beboernes 

bagmandspoliti. -_Mødo med boligministeren, som indvilger i at deltage 

brugerkonf orencen. - Genopbygningsdag på Rådhuset.,. Vi stormer'Rådhushel

len - 50 mennesker - VVef.drkampsamgén fgr premiere, : !
8/3: Foretræde for folketingets boligudvalg.

9/3: DKB-14. starter, • . i ;’• •• ! $ *
14/3: NB afholder sit første beretningsmøde i kvarteret, hvor alle kan høre, 

hvad der er sket, hvad der skal ske, og.hvordan man kan være med.

16/3: Aktigndxdrør.K&iand drømmelejlighed på Blågårds Plads, hvor kravene ti], 

lejl.-standard i nybyggeriet føres frem.
VB: Weekenden d 10-11/3 holdt yi planlægningsweekend, hvor gruppernes arbejde blev

planlagt det næste halve år, •
Vores vedligeholdelsesgruppe er vø. at danne beboerrepræsentationer' i LCN— 

ejendømmene i West End. Desuden planlægger de en offensiv mod LCN, da man



kam for vend tre • lim gå*- .'i • -gar3 meci m oderniseringerrn nar* eøm helst.

Vores saneringsgruope 'er- vpd st irve o;~. hy'-'fornvGJ. seskampagne sammen mcqj tarskel--, 

lige karreerupprr . 'Ot c c; v.ed ,.øt_lévé en avis og planlægger pn hdrihg' mod bis - t.o—t9 ' • V ' ■ - V : ; >
ligminis tors r» og E;~o-i gV̂c? -.dekano c

Vores 3 j er 1 s j i ign o :i og r, ni anlægger beboernes rJLternaiive fcyp 1 arrsu -is til 1.1. ng i forbi 
med Veste/ brogede i 73- Det rr on LCN—ejendom som nor -stovt ton-' t fjqro or, og som 

nu skal udr .vkkh:>. ejeri ajlj rhorier, Vi ar be jder på-' -eft senoringséa) skabet overtåger 

den, - I 3 or to Hest or "lin "i: gong med ø/å finde m. airri cl o om 7 o tal apffeprice for at. 
påvise de gi-ø-,7-'e7er • ■ do ti dis gere har levet. Desuden viser tor-.ee.-. L.r-e politikere 
rundt i. kvart jrt ø, , _ • • _ ‘ '
Den. 31/3 e^ de/ i (rim,.— næring 1 Folke ts Hue på Jagtvej' kl i3-0Ct

Linder. NB-T3s refers i Ile/- de kritiseret fe:-:' ot havo irccraget Byggeren. :L deres ak

tion på Rådhuset- Liden nt hove forældrenes eg Byggerens opbakning. ,Dst. blev fremhævet.
• , 9 f  •

at man ikke skuljk. kr-r ̂ en' sådan aktion af uden dev fornødne c plak rang. Ti.V occce 

■*©nte de selv, ot deres ak ti on gik på tomterne na Børrcbr. og et de derfor "ikke

kunne udelade fygeeren-*Dé navae indkaldt forældrene t i l  et rede 

var ingen mødt op
1 aer

Ad 5; Der Jcon oplæg fr,a- tomme lejlighedsgruppen; -

Situationen an de tomme lejligheder:

Tomme lejligheder er et’kendt problem i hele byen.. eg det er samtidig en 'skændsel i 
forhold til de 25 000 boligsøgende K3Hifs kommune har * Protierne:: or nU moro <.k-i: Jcl v 

end nogensinde "ord:, mange hajer lader deres lejligheder stå tomro mod henblik el 

udstykning.. For åt .comme spekulationen til livs cg for ct skaffe folk. er s roe åt bo. 
er det nødvendigt ri' .-.-H-ærpe kur-sen overfor hajerne og do økonomisko oagmæno

or det sidste arj« Dg aktiviteter vi hat lavet har trukket pæn 
Cykelsafarier .okt-, 73,, hvor der på trods af silende regnvejr

iede~ j_ of ,veni t i Ø.*j■ hcder1 ■. .u
•g e rre n » ( 3 rj r -ne i  nr■ ran

pæ n.: r r gd f o l :V -i -i c F , ok s

' nøde c 270  f ’oI k C.-p -T,-■ a

: x  i.i. c! tå unge ' s o l •0 J 1  0/>e

N ø r ie u .,».æt 0 'og ■ r;i -iL_ I.rk e r ød. ...
I Hl : CiG IT G!rane' 1 ro }—* 0

g . x ,.l L .g.he d e r .

e r  r,;Gds t i i .r\ 7 for ■ f-cr t-

u Tomme 1 8 j l -- vi1hc -1 jr  c r

r  • ing. en g ru  n ~j 1:1 L æt ■ " o r -

s k a b ... 0 Z  50 j r c ■ ’S ørn n • j Gi’

r'1 Øj ’ pV,.. ,IL. •* ]j r e p al i ti •vundet, beviser overfor folk, at det nytter noget at protese 
kerne, at falde i evig dvcJl3»

Hvad mener vi så der bør gøres:
Vi mener, at tomme lejlighcdøproblemet må tages op samlet på KGH!'s plan for av fort

sætte presset .-med de passive politikere og ror at drage or.dhu florn med ind 1 arbej

det, Derfor er det nødvendigt at lave en registrering på hele KDH‘s planet: \
•/ .L



derfor laVe en festlig eg fornøjelig bustur, hvor vi kører rundt i KBH og registre« 

rer tomme lejligheder* De tomme lejligheder vi finder skal bruges som et pres på 
boligborgmesteren Jhulstrup Hansen,

Bustureny yxxSom opfølgning på X&XXMtø&xxXXX kan man lave en høring omkr, problemet, hvor alle 

beboerf. kan komme og fortælle gm deres problemer, og vi hiver diverse politikere 

tsd samt T.H,' og de boligsøgende, 6 uger efter busturen kan vi lave en kort ny regi

strering af de samme lejligheder, og finde ud af hvilke der stadig står tomme. Der

efter kan vi lave punktbesættclser eller evt, sætte' boligsøgende ind;

Hvad har vi besluttet at gøre:

Busturen foregår søndag d 25/3 og starter Blågårds Plads kl 13,00, derefter Øster

bro - Indre by - Chr.havn - Vesterbro - Frederiksberg - Nørrebro,

Der vil bliye registreret lejligheder i hvert kvarter, og der vil blive mulighed for 

lidt halløj, Vi kører,.Pressen kommer på sagen og der vil blive hængt plakater op 

der fortæller om ruten.

Hvordan kan FKB støtte T,L,-gruppen:
Ved at sende folk til FKB/TL-møderne — fa folk fra deres beboerf, til at deltage i 
turen — finde de steder i deres kvarter hvor der er tomme lejligheder,som vi kan re

gistrere - hjælpe med at hænge plakater op - økonomisk støtte«

Kommentarer fra de forskellige til oplægget:

ØB: Er ved ot registrere T.L. - har fundet 20 - vil.lave eb kampagne en måneds 

tid, men det skal indgå i BF-kampagnen - desuden er de imod aktionsformen,

VB: Vil registrere tomme lejligheder i sommerferien og har ikke kræfter til det nu, 

Desuden skal det ga ind under 3FK,_ _ - ■

Sundby: Har ikke noget i gang om T.L, De har ikke diskuteret det_.og ved ikke rigtig

hvordan man skal gå frem. De kan ikke tage stilling til busturen;

NB-B: Har registret T.L, - Vil lave noget i forb, med byfornyelse og BFK.

Willemoesg.: Er indstillet på at gennemføre det. Det er noget svineri og resource- 

spil. De er et par stykker der vil satse på det,

NB-T: De satser på det. Mener det er en fim anledning til at skabe en stemning op 

til boligfrorliget«
Nansensg,: Arbejder ikke med tomme lejligheder seperat, men i forb, med hvad der el

lers sker. Er ikke indstillet på busturen,
FRB-øst: Arbejder med_det som underpunkt i byplansgr. Har mange tomme lej. Vil godt 

være med til busturen,
CB: T.L, er ikke så stort et problem. Arbejder med det på den måde, at det ,er med
beboerne i de ejendomme, hvor de står tomme. Vil ikke være med på busturen - er i-

mod aktionsformen 

Konklusion:
De 4 beboerf,, der har tilsluttet sig arbejder videre med det. Busturen kommer til 

at foregå med et pres på NB, ØB', Indre by og FRB-øst. En opfordring til at tage kon

takt til de folk i ØB, der arbejder med T.L., så der ikke går koks i koordineringen.



Ad 6: Vi diskuterede det brev, som NB-T er kommet med, hvor de skriver deres be

grundelse for ikke at deltage i BFK,
De mener, at der skal legges pres på boligforliget, og der er ikke tid til at ana

lysere situationen, men vi skal ud på gadeb og aktionere. Regeringen vælter, og ti 

må udnytte denne situation, da soeialdemokratiet alene er nemmere at presse.

Argumenterne imod dette var, at vi må finde ud af, hvad vi er enige om og slå det 

fast, og så_rette kræfterne sammen mod boligforliget. Der er ikke tale om alen lan

ge analyser. Desuden er der ingen større modsætning mellem det_NB-T^ kom frem med 

og kampagnen. De svækker kampen ved ikke at gå ind i kampagnen.

Konklusion: Der skete ingen ændringer - kampagnen kører af og NB-T deltager ikke. 

Den kommer til at foregå i FKBregi.

Ad 7: Der afholdes møde d 20/3 med alle organisationer på FRB om byfornyelse.

Det foregår i De Berejstes Hus, Emiliege.de 7,
Gadefest i Emiliegade 7 d 19/5 i forb. med kollektiv trafik. Forslag fra FRB-øst 

om at andre laver tilsvarende fester i løbet af den uge, fra d lØt/5 - 19/5.

Næste møde d 6/4 hos Nansensgade Nansensgade 56 kid.

Kammeratlig hilsen 
Vesterbro beboeraktion 
3irgitte Østergård.


