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lieforat: ØB. Tomme lejligheds ©g spekulant gro har til udad
vendt akties registreret 20 temne lejligheder*, d5 »sd e;r ind; esc-e*. 
t.et til kontoret fon team® lejlighederp gr o ®r nu ig&ng med &••• :. 
go »ifiate hånd på sn pjece dan skal u&deies under aktien 
detaed planchen en 2- fuld gangr, Aktionen sætteb igang ; begy*. 
delsen af marts*

Bladgruppens arbejde med uddelings blad er au t 
faste rammer at det Tentes færdigt til omdeling i begyndeleen af 
aarts o De forskellige grupper i ØB skrider hver en elles ta «u:-n 
ies°, redigering ©g ©paætning faretages at bladgruppen,.

Bcbeer hiiøgr*. fortsætter i arbejdet med bebee .-hu 
S8C blandt andet er der planer an* at få startet ea forening f ©*■ 
Østesbre•. beboerhue & Gr... arbejder tillige med ?h.\> ems esgade e^gc • 
denne står dårligere blandt andet fardi der efterhånden er et 
le antal beboere tilbage > Farslcellige aktionsmuligheder har <■■&. c 
diskuteret,

Skollngeholdet har afsluttet skolingen »g 10 pex: 
sener er gået lad i de akar stor ende gr* i ØB.-.

YBs Vores saneringagr* er Ted at forberede en kampag 
hver man Til jsåsaæk* påvisec hvordan saneringspengene bruges de 
kerte steder? øg gøre folk klare ever^ at der er ved at blive ••i 
ret et nyt beligforlig* soa de godt kan få indflydelse på b a » 
ved at- støtte kampagnen*

aris ? planche?,. pi*?>;:• -De har planer em at lave;



V

tørr. mad^r 4 - Isag
'

kvarteret skal egså isdgå Dst cr ©t kwiieiir der ligger på Fwfcttf* 
brogade - Plaatanvej Bot ligger både på Vesterbro <- Frederiksberg 
Kvarteret er opkøbt af et entreprenørfinaap iføtalentre*.. -3.*..■• >1
rive det hele aed ©g hygge ejerlejlighed ar på Frederik »Vu ex g.. • *
®g socialt boligbyggeri på Vesterbroside s Der er > . H . . •*: '■ -■ •
ter af® renlag © der går s.a©d nedrlvolaen ©g er fer o m ? q<i -src-l. 
kvarteret -.

Vores vedligølaeakoldelø'~'$gr.-. har fået c "v 
slutning ep at aiå af Jørgen Pedorsaalejer© (tidlig- låndtrøl* 
ler) Han ejer ejendomme i Oefefteasc-hlegergadc-'v- Å * } - ^ - -7 
uden rundt enkring i byen blaP ao på Frodøriksbsv-gDet dreje* u. 
®r  dårlig vedligeholdelse <-• knap© husi©jesSigner pgn brand*..-

)
Hgff_jL 13-14/1 o fejrede HBT sis 6 &rs fødselsdag -?/ 

pelvej 17 hver vi har stormstu Pesten gik på at;» det ikke kan nrt; r 
at holde bøtte9 det er dig aelv ©g NB*3? du ska;, støtte.- Skal by/'3.v 
syelsen være far as* aiå vi alle slås? Lørdag ©ftermifed&g *aa- fr:.- 
børneår rangement med blacSo Herman ©g Parkering Forbud to Lørdc-. 
tes? Var der teater og musik ©g Rede Hakket ter o Sønd&g «'ar &<?> p:. 
sioni3tarrangement med Uullvaden? peasiemiatgrc 9 Kan ©g ®m al '■'t--.--. 
var der film fra kvartereto

16/1 r. HBT statede sit første eelvøtomerkursuø 
Det kører over en månedp med 3 ugentlige aftener ©g 2 aftener • i 
week-wnd den sidste uge> Kurset er for f©Xk der gerne vil lære- r : 
slås* men ikke har tid ©g kræfter til et ophold på Den kæapenc';?. Vs :< 
skol«o

XQ/1 r. stormede NB® og Hanne Helveg? radikalt tv. &>
Frederiksberg? Ål ©ule varden 43 Vi krævede at kommunen tvaagaud- 
lejede do tomme lejligheder og stepper dan økonomiske kriminalitet 
i ejendommen:

20-21/1 var der SME-laademøde x Århus«. Vi felev ©sa
lge @ra at kræve stop for o jerlojlighederi byfornyelse s ømråd es

21/1c var der Aktin Unge Boligløse s©® stormede 
B&ggasensgade/Peblingedssserlngen 9- De har fået 1 lejekontrakts 

•: .-• 23/1 o NB®s pemsienistgr* var til møde med os-
naringsselakabet om genhusning i Prins Jø&gensgad© 12 Det feltve;.
•folk fra kvarteret ©g til en pris de kan betale-. Det bliver en pen 
sienist ©g 2 familierP som flytter indo

23/3U X*kai planen for S , m uae karreen ( W



BH udGnssa beboerneh»j? frtsmet Kapelvej 17) blev vedtaget % 
har æ& geaneia boligministeren fået dem til sit ksr-e sagen em :gsaf 
Denne gang taed beb®erlnd£Xydelse -

27/1 De handlende ®g 2£BT pyntede ep .1 Blågår&sgade0
S twføg- at gøse klar til auraen kemmeut'- tilbag© ..

1/2- Pe/slaget ®as bussen tilbage i Blågårdsga«.t 
.•/ar ®ppe i BR eg blev udskudt til næste made

HBTé konter har fået nye åbningstiders MJ3L~?& J3 -
17 - 1930

Bør er ved at blive lavet en ny byferriyelseel® • -i 
seeialdettakratemes seø* sikkert ikke kan bruges Det ril L .'-t ̂ c . 
fresa øsriErinf 1/4 • HBT vil gennes sia«? allierede &g kas&perfarxnger 
pr®ve at skabe uenighed i seede©.. røm ferslaget 0 så det ikke te? ■ 
fr©!£ HBT har i denne periode hældt 6 far egrag før skeler ©g ands«, 
læreanstalter ...

NBP § Beheerhusgr; fortsætter med afholdelse af åfec-nt 
hue~®®der i Medborgerhuset i Ahlefeldtsgade? hver færet© onsdag 
1 siånødea: I denne måned skal der nedsættes grupper ,? der skal ar 
bejds med husets styring? indretning? påvisning af behov fer bebeer- 
hue aktiviteter i kvarteret eg indretning ag pladsen faran hueet.. 
Der skaft v«r® legeplads (siger- kommunen) »g evt g anbrud c mark e å ■

Beboerne i en ejendom i Kj , 2>wageag* , der ejes 
af k@jayjienen9 planlægger huslejehoykot af husle jdstigningf, som følge 
af eok , best.> iejøo Boykotten er afhængige ©aandre keam., ejdo i an
dre kvarterer går medo Beboerne vil tage et initiativ til et Bamar--' 
bejds^ Dø arbejder i ejendommen aed at lave mangellister på -ved- 
ligeheldelse a,tø.-p<> anlæg af vedligeheldelsessag fer huslej©navnei- 
Der er keamet store stigninger p g a.> brandsikring Bebeérne ^he< 
Brandsikringen ©g her kontakt ased kommunen og Byggefagenes Saasvir ■•-- .

Der skal en diskusalen op i NB? am trafiksane- 
ringf, l de© forbindelse deltager vi i samarbejde med andre beboer 
foreninger i indre by ©xa s&mlet trafikplanlægning-

Bt kentorhus i kvanteret skal eventuelt bruges 
til undervisningslokaler for Handelehejekolen Det er vi Imod* f ©k = 
di det vil belaste kvarteret aed trafik.,- Vi har fået ©& fsrspør«- 
ael fra 4-. afdeling ©aa vores heldning til dette pr® bl em Samt: dig 
vil vi genrejse krav ®me at huset isteddet brugPs til institut.?,- 
sner., Det har der tidligere værét planer i 3-. afdeling? man dr e- 
sksinlagto

Der kerer før øjeblikket diskussioner i bebo*



foreningerne t indre t\/ «;?. *»pr«'sx;s-'..s ' å£ crr, le; #;: Z^s»-r-.u-. Va, er
»t- litil 33*plet »£ • - ;' '

tåEftfeft? ated •• jiiartitilhørsf© I Be q :
uger oiåeu GUfkiiuv: generalforss&tiifcg„ w*i* &?■ zm uges *;*s
fik udsat fer at kun»Q diskutere .<.9 jerf®j- fcningsprobl«s; ikke-?? £•* 
tele*}’ nedsat em arbejdsgr, a&m forbereder er. ny genel «*. •■.fer •'• ’- ■":?. 
Forholdet til KH/.TJX* er ak i«*t.

CB * En gruppe er xg&sg &ed as v.dasfee£dc ea P --'"■ 
lejerfereaiiiger og beboer©saoSt -. r , fcfejri vi forsøge;*: at 
ringerne ®p ©g opfordre? folk til at Aaanø Xe^erf ©roning,-:;

Trafikgs-a&ppes has udarbejdet ca detals 
£ok cykelstier i Torvegade9 sea vi ril afledere til ^gisir ac-r- 
4' afdeling

Beliggruppea er igang aed at hjælpe aegie 
i deres krav em at blive genhuset, på Christianshavn«

Desuden er en gi tippe ved at skrive sn bog esa 
Wildersgade« aktionen«

NBB s Ingen referatc

;' I-'KB°s tensaeleJlighedsgr« Efter ea diskussion ©s gruppens fmageren blev det b® 
sluttet at bed© gruppen em at diskutere «i». egen funktion freneve-: 
Udfra en sådan diekussid^ skal den derefter frøakøene ssed en s ■»& 
ae hvori den selv nener at kunne fungere »om en labande kontakt-« 
gruppe <. En eventuel beslutning ©» at høide ned gruppens aktivitet* :: 
kon være resultatet«

Blokadckaapagnen^ ØB efterlyste s&t navn i forbindelse ®ed en artikel
i Socialistisk Dagblad ©e  blokade sagorne Kvps en kendveadelse ig-i" 
en anden gang skulle ske til eller fra en avis eller lignende- > 1

1 • •

ØB gerne have sit navn ©ed eem støtteorganisation

1. Kampagne srn boligforlig- V® frealagde et forslag til at køre en genera? kam
pagne i FKB regi ©a det kommende boligforlig Der vil blive sv • 
et oplæg ud til ø?;-ganisatioiier under FKB døn 16- februar« sålede •?

der ktm ske en fore lob i g ision af em fæl leskesipagiie på ir •
mødet den 2 p februar Oplægget vil. bi&ft? indeholde forslag . V: r:-? 
rolero VBi forslag indebærer \adtil videre at der skal holdes sr

FKB-komferren<??e em blandt andet den fysiske planlægning *;? e,r*,-,
tel fælleskempagne Datoen for konference er d itr-3 ^7 9 ,

. •rrv T -- T  ■••»


