
Referat fra FKB-mødet d„ 2/5 -75«
Til stede var Brumleby,Nørrebro,Sverrigsgade,Vesterbro og Nansens-
gade ( referat )c
Dagsordens L*Generalplan,

2eSøringeno 
3 cBoligforliget«
4eReferat fra grupperne,
5„Eventuelt«

ad lo Generalplangruppen holdt møde onsdag - arbejder på et oplæg, 
som det er meningen at sende ud til samti0 beboerforeninger. 
Måske bliver oplægget færdigt på mødet d. 2l/5«

ad 2c Ole fra Sverrigsgade var ikke til stede,så punktet blev ud
sat til næste møde,da det er Oles punkto

ad 3o Hanne fra Brumleby har undersøgt mulighederne for at genop
live FKBs boligforligsgruppe,men har måttet opgive på grund 
af for ringe interesse.
Der var enighed om,at skgen skal genoptages senere,men fore
løbig arbejdes der med problematikken i de enkelte forenin
ger o(Brumleby sender den "mislykkede" pjece om boligforliget 
til internt brug,Kommer sammen med Brumlen næste gang),

ad 4o Vesterbro Beboeraktion - har holdt stiftende møde,men endnu 
er mange forhold uafklarede - arbejdsgrupperne er endnu ikke 
kommet i gang - de fem existerende beboergrupper kører i for
skellige retninger - koordinationsgruppen holder møde en gang 
om ugeno
Sverrigsgade,matr. 25 - vedligeholdelsesgr. kører plakatkam
pagne, og har anmodet om at få rapporter om kvarteret fra 
byggefagenes samvirke - saneringsgr. klassificerer ejendomme 
ved hjælp af spørgeskemaer,der skal indsamles af opgangsre
præsentanter - legepladsgr. har problemer med at få den an
søgte ståtte - man mangler et kontor,men holder møder på et 
nærliggende kollegium«
Brumleby lejerforening - sagen har endnu ikke været oppe i 
borgerrepræsentationen,men man presser på for at få den be
handlet inden sommerferien - der kommer stadig støtteerklæ
ringer - alle planlagte blokmøder er nu afholdt,så bevarings
gruppen har nu en masse debatter at arbejde ud fra - man har 
søgt optagelse i Østerbros lokalråd - det overvejes at gen
nemføre en huslejeboycot,når stigningerne kommer - vårfest



med loppemarked d„ 31/5-.
Nørrebro beboeraktion - generalforsamlingen fandt følgende arbejdse 
opgaver væsenliges karréarbejdet skal styrkes,bl-.a>. starter man to 
nye karrégrupper,man udarbejder saneringsplaner og vælger beboerre
præsentanter - der skal dannes en modrrniseringsgruppe - der er dan 
net en boligforligsgruppe,som sammen med bl'.a. DKP,Nørrebro og Kø
benhavns Huslejerforening udgør en boligforligsfront - der lægges 
slagplan for,hvordan byggelegepladsen skal køres,idet den trues med 
lukning til juni,men man prøver at find© ulovligheder i sanerings- 
selskabets planer,for derved at sinke sagen - der er udarbejdet en 
pjece om sanering og modernisering - erfaringerne fra valg af bebo
errepræsentanter vil blive givet videre til andre' interesserede. 
Nansensgade beboerforening - dispositionsplangr. har rykket for at 
få svar på det brev,der blev sendt til byplan-;og traffikudvalget, 
med krav om at få indflydelse på udarbejdelsen af den nye disposi
tionsplan - vedligeholdelsesgr. kører sager i mange ejendomme - et 
pa,r nye karréer er ved at organisere sig,én omkring gårdsammenlægr- 
ning,og én i forbindelse med planer for en ny mammut-skole midt i 
karréen - der arbejdes meget med det hye boligforlig,specielt dis
kuteres det vildt og voldsomt,om man skal vælge beboerrepræsentan
ter - der er planlagt stor gadefest set. Hansaften d, 23/6.
ad 5* Her var stor enighed om at opfordre samtlige beboerforenin
ger til at sende deres blade rundt til alle interesserede beboer- 
organåsationer.
Det viste sig,at aktionen omkring protesterne mod,eller kritiken 
af det fremsatte lovf orslag* ora kommuneplanlægning var slået fejil, 
fordi det var blevet opfattet meget forskelligt,men vi blev enige_ 
om,at de foreninger,der endnu ikke havde afsendt deres kritik,hur
tigst muligt fik det bragt i orden,forudsat forslaget ikke havde . 
været til anden behandling.
Til slut blev vi enige om kraftigt at oj^ordre de foreninger,der i 
lang tid ikke har vist sig til PKB-møderne,til at komme til næste 
møde d. 23/5 i Saxogade 23A,tredje sal kl* 19,oo - det drejer sig 
om Christianshavn Beboerforening^Røde Rose,Ryesgade Beboerforening 
samt Bryggegrupperne.
Og så skal vi ha' lavet en brugbar adresseliste,så vi virkelig kan 
få fat i hinanden,dvs, en liste med et par kontakttelefonnumre fra 
hver forening,så den kan ikke laves,får vi har fået fat i de orga
nisationer , der mangler,men det lykkes forhåbenlig på næst© møde4 
Indtil da må vi benytte os af den adresseliste*der stod i sidste 
referat.


