
Referat af FKB-møde den 16.9« 7/
iNiels Ebuesens skolen - Frederiksberg Øst

Tilstede: Sverigesgade jnBT, NBB. Vanløse miljøgruppe, Klæaebo 
Beboerforening, Christiania, Frederiksberg Øst.

Dagsorden: •
Referat fra sidst 
Referat fra grupperne
Henvendelse til beooerfureningerne fra Chrisuiania 
Evt.

ad. ’ 1 Intet. _
ad. 2
Sverigesgaae; Der sker iKite noget. Kommunen nar lagt sanerings
planen på nylden. Vores indsigelse mv>d planen har sandsynligvis 
været medvirkende til, at kommunen ikke fik statslig støtte, som 
der var regnet med.
Beboertryk: Beboergrupper kan få udgivet bøger på forlaget, som 
kører uden profit, når det er grupper, der står bag. neooer- 
gruppen får 15% af oplaget i nonorar, der regnes med at 75% af 
oplaget sælges. Hvis hele oplaget sælges bruges overskud til 
annoncer for andre bøger + evt. genoptryk. Gruppen får kontrol 
med regnskabet,
I næste uge kommer der en bug om bebergruppen i StrancLL unds 
arbejde. "Magt vg Medindflydeise". Beboergrupper kan forhandle 
den. Indkøbspris:15 kr. + porto Udsalgspris:21.5o kr.
NB/B: Vores blokade i Todesgade fortsætter på 6. uge. Sidste 
weekend genåbnede vi institutionen for aktiviteter. Vores lys- 
og lydgruppe er på jyilandstourne, hvor de viser lysbixieder fra 
aktionen. Der afnoxaes indsamringsfester i Arnus og Aloorg sammen 
med lokale beuoergrupper.
Forældre til børn fra ungdomsklubben på Boaenhoffs Plads og 
Baunehøj var i mandags på besøg i Todesgade institutionen. Vi 
viste dem vore lysbilleder fra aktionen og fortalte dem om hvorfor 
vi havde lavet vores aktion. Samme aften var der et stormøde i 
Folkets Hus og forældre og pædagoger diskuterede dagsinstitutions
situationen på Nørreoro. Der biev vedtaget et åbent brev tir borger 
repræsentationen med krav om flere institution splauser på JNørrebro 
til at formindske ventelisterne. Indtil at der er etableret per
manente institutionspladser, kræves der oprettet midlertidige 
institutioner. Brevet slutter mea kravet om, at Todesgaae genåbnes 
øjeblikkeligt. For at styrke aktionen og imødegå den borgerlige 
presses hetz mod aktionen, nar vi besluttet at opfordre til 
dannelse af støtte^omiteer. Hvis I er interesserede i at få materi
ale om støttekomiteerne, kan I nenvende jer til vores butiic. Der er 
åbent daglig meliem kl. 8 og kl. 21. Indtil nu er der oprettet to 
støttekomiteer på pædagogseminarier.
Christianshavnbeboerforening har afholdt en støttefest for aktionen 
Handling gir/Forvanaiing og AKO-band sammen underholdt.
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På det parlamentariske pran, er der blevet stillet spørgsmål tir 
miljøministeren om der overnovedet kan bygges på Todesgaaetomten. 
.Lederen ar Firkantens byggelegeplads, Freddie Olesen nar fået en 
advarsel af kommunen med trussel om fyring på grund af sin aktive 
deltagelse i aktionen. Der er også stillet spørgsmål i folketinget 
om denne sag, der betænkeligt minder om en berufsverbot-sag.
I sorte Firkant er Egon-planens sande ansigt ved at komme tydeligt 
frem. Sidst i forbindelse mea en udtalelse fra Egon Weidekamp,
Hvor dan erklærer, at XX an vii nedrive Folkets nus i Stengade 5o.
Det SA.ai erstattes af et kommunal.t arevet ueboernus, hvilket; natur
ligvis er bievst mødt mea skarpe udtalelser fra Foikets nus's for
handlingsgruppe.

UB/T: 3 ugers rapport for nB
1/9b Vi spilledé vores boligteater flere steder i Brøndby itrand, 

som opvarmning til deres huslejeboykotder starter l/lO.
Vi arrangerede en demonstration fra Tomten (Slotsg./Steng.) 
til Rådhuset, hvor borgerrepræsentationen netop behandlede 
et forslag til midlertidige grønne anlæg.

3/9 * Vi afholdt stort tomtearrangement på 1-årsdagen for indtagel
sen af tomten, med krav om midlertidige grønne anlæg.
Hos Anna, Baggesensgades Blues Band, De røde raketter m. fl. 
spillede. Kommunen har nu afsat 600.000 kr. til etablering 
af midlertidige grønne anlæg i Den sorte firkant.
NBs støtteforening afholdt en stor støttefest i Stengade 30.
Der kom ca. 300 folk. Det var en stor succes.

4/9 I Baggesensgade 24 er nu fra myndighedernes side blevet dømt til 
nedrivning ved en forsanering, men der mangler stadig at blive 
genhust 2 beboere. Vi bliver i huset indtil da..

6/9* Der var boligpolitisk høring i Brøndby Strand. De socialdemo
kratiske politikere var negative. De socialdemokratiske lejer
foreningsfolk + Kaj Hansen støttede beboerne, men opfordrede 
til koordinering af kampen.

9/9* Der var møde for alle arbejdsløse i det centrale arbejdsløsheds 
udvalg, og vi deltog sammen med G-odsbanegade, og fortalte om 
ejerlejligheder.

15/9lVi starter nu en efterårsoffensiv under parolerne:
"Brug dog folketingsflertallet, stop for salg af ejerlejlig
heder.”, og ”Nej til planløshed og berigelsesforbrydelse,
Ja til lokaldemokrati og beboerindflydelse."
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Vanløse Miljøgruppe; Har afholdt en vellykket fest på Tømmer
pladsen i Bogholder alle med gadeteater og loppemarked. Overskuddet 
går til det videre arbejde.

KJædebo Beboerforening: Nystartet beboerforening med 4o medlemmer 
fra kvarteret omkring Rosengården, Krystalgade og Fiolstræde op
stået efter nedrivningen af Huset i Peder Hvitfelt stræde.
Har haft stiftende generalforsamling og første fællesmøde.

Frederiksberg øst:- SME og Svend Trøstsvej gruppen har afholdt 
pressemøde"ved ejendommene Sv. Trøstsvej 5 og 7* tfan Hækkerup S 
John Grage SF og Bo Rosschou DKP var mødt op fra Kommunalbestyrelsen. 
Sagen videreoehandles i lukket udvalgsmøde mandag den 19*9•

ad. 3 Isbjørn, Karlsvognen,Christiania oplæste henvendelse fra 
Christiania til Beboerforeningerne - en opfordring til samarbejde 
og en invitation til alle om at deltage aktivt i Christianias 6. 
års fødselsdagsfest. Desuden fulgte forskellige forslag til en 
støtteerklæring. Hele oplægget var sendt på forhånd til alle FKB- 
grupper.
Sverigesgade ønskede at evt. fremtidige opfordringer til støtte
erklæringer kunne formuleres på samme klare måde, så man præcist 
vidste, hvad man skulle skrive.

ad. 5* Sverigesgade mente, at nu måtte sommerferierne være afviklede - 
og opfordrede flereFKB-grupper til at møde op!!!

Næste FKB-møde holdes på Christiania i Operaen - den gule bygning, 
1. sal, den 7« lo. kl. 19.3o

Til adresselisten: Klædebo Beboerforening
Kjeld Møller 
Krystalgade 5*3 
1172 K ol 12 27 87


