
Referat fra FKB møde cl, 21,-7»-78« klædebo.
referent Klædebo. Tilstede: ØB, NB-T, Nansensgade, Frederiksberg Øst,
Klædebo. .Dagsorden

1. Pr,runde - siden sidst
2. Tomme lejligheder og lejemål.
3 o Fremtidige aktiviteter

: 4. Ry adresseliste og telefonliste.
l.ØB. arbejder videre med et uddelingsblad, som evt. skal udkomme fast, 

f.eks. hver 3* måned. Desuden forbereder vi en aktion omkring 
den kommende« lokalplan for vognmandsparken, vi har fået fat i det 
hemmeligt udarbejdet projekt for nybyggeriet på området, 
desuden arbejder vi videre ned planerne om et alternativt beboer
hus på Østerbro i samarbejde med Noah og flere privatpersoner.

RB/T. Huslejeboykotten i Bangertsgade 7 - 9 ?  Donatzsky har sendt folk
en opsigelse efter at alle i ejendommen havde betalt l.kr. i hus
leje for juli måned, Opsigelsen skal afgøres i boligretten. Det 
vil tage mindst 3 - 4. måneder. Til den tid skulle folk være 
genhuset. Allo aviser og.radio og tv. kører i øjeblikket på 
Donatzsky* Vi11o Sigurdsson har indgivet politianmeldelse på 7- 
8 dx Donatzsky ejendomme p.g.a. manglendevedligeholdelse. Det er 
4.magistrats hensigt at sætte tvangsvedligeholdelsen igang.
SME's teaterbustur ( Smut teater)
Efter at have vist ejerlejlighedstaateret på Blågårds Plads, 
Christianshavn ( Wildersgade), Frederiksberg rådhusplads og 
Helsingør drog bussen til Jylland/Fyn mandag d. 17/6. Når bussen 
kommer hjem holder vi stor NB- fest i Stengade 3o. d. 11/8', hvor 
ejerlejlighedsteateret skal vises.
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I løber af sommeren ,r der bustur hver torsdag, hvor alle der ikke 
er på sommerferie kan uden for byen.

Støtte til blokaden pa u ve j/pjelkes Alle', der nu er 
instillet. Støtter stadig, hvis blokaden kommer op at stå igen 
senere, eller hvis beboerne vil aktionere på anden måde. En sag 
om samtykkeerklæringer med modernisering skal for boligretteh i 
august.
Støtte til besættelsen i Wildersgade, Var med mandag d. lo. og havd< 
folk på fællesmøde derude hele 1, uge. Holder os stadig orienteret 
om hvad der sker.
NBF^s ejerlejlighedsgruppe er netop blevet kontaktet af folk i 
en ejendom, der skal moderniseres. Der er tale om en ejendom der 
skal udstykkes, så snart ejeren har ejet den i 3*år. Vi forsøger 
i første omgang at støtte beboerne i at skaffe så præcise oplys
ninger on ejerens planer som overhovedet muligt og om moderni
ser ingenne s perspektiver og konsekvenser for dem, for at de kan 
få et grv^1 for at tage stilling til, hvad der skal ske.

Frb.-østo redegjorde - arbejdet, og om de problemer som
de havde fået, p,g,a. manglende trykstedsangivelse i deres 
blad, det skulle være en eller anden dame, som havde anmeldt det 
til frederiksberg politi, så de venter nu spændt på ksocs hvad der 
nu sker,

KlæHoho* Vi har deltaget i clen aktion som CB kørte i Wildersgade, sarat i
s aktionen” Derudover har vi lavet en rapport om et 

varehus, nemlig Daells varehus, som har købt en del ejendomme 
som de agter at lave om til et nyt varehus, hvorunder de bl.a. 
vil nedlægge en offenlig passage. Vi lavede rapporten for at 
fortælle Kbh's magistrat hvad det var for ulovligheder de havde 
begået med Daells varehus® Vi afventer stadigvæk et
resultat ar u.: -1— ;- ± Peder Hvitfelds stræde 13, 13 A + B.
Det er ellers sommerferie, så vi l^Me^ ’ir,r'1Pr’ ^"r^eVnksuangel.



punkt 2 og 5* Da der opstod diskution om hvordan FKB skulle deltage 
i aktioner, og på hvilke præmisser FKB deltog, fik vi ikke noget 
resultat frem, vi mente at vi var for få til at kunne tage en beslut
ning.
Og diskutionen foresatte, om FKB, kunne deltage i en aktion, og om 
FKB's navn skulle sætte på løbesedler under aktionen.
Da de få tilstedeværende ikke var enige, blev vi "enige” om at 
udskyde det til næste FKB-møde, hvor vi også kunne få afklaret 
FKB's status.
punkt 4. Klædebo laver en ny adresseliste, samtidig blev vi enige 
om at lave en telefon lidte, efter hvilken vi kunne alarmere folk, 
hvis det brændte på et eller andet sted i byen. Det skulle ikke være 
telefonnumre til de forskellige kontorer eller lokaler, men til en 
eller flere kontaktpersoner fra hver Beboeraktion/forening. Klædebo 
laver også denne liste.
Næste møde fredag den 11/8-78 kl. 19,3o hos 
Nørrebros Beboeraktion Tømrergade..• Tømrergade 2.
Da dette var skrevet, modtog vi som lovet pr. post et referat fra Frederiks
berg — Øst, det hermed været gengivet:
Vi har nu fået udgifterne til vort skrift "For en grøn Søfront” betalt af 
kommunen. Det blev vedtaget med 13 stemmer imod de konservative og frem
skridtpartiets 12.
Tryg- ejendommene: Beboerne har vundet 1.omgang.Efter en enorm aktivitet
ser det lysere ud. Jac. Hartmann har nægtet at tinglyse beboerdemokratiets 
lovlige forkøbsret. Derfor er der nu lagt sag an mod ham. Han har også fået 
påbudt brandsikring inden 1. september af kommunen. Desuden er han anmeldt 
til politiet for de 29 ulovligt tomme lejligheder. Det eneste kommunen har 
foretaget sig, er at hjælpe ejeren med at fjerne installationerne fra lej
lighederne, som om der allerede var givet tilladelse til nedrivning. Social
demokratiet, DKP, VS, og SF har utallige gange bedt de konservative om at få 
genudlejet, men de konservative har nægtet at behandle sagen og har hver 
gang udskudt den i udvalget.
På trods af sommerferietiden har vi fået trykt og omdelt beboerblad nr. 3/78* 
Søndag den 2.juli blev tomten på hjørnet af Emiliegade og Vodroffsvej ryddet 
for murbrokker og gamle bilvrag af beboerne fra Sø frontsområdet.
Tomten har været benyttet som parkerings-plads for folk fra forstæderne med 
arbejde i byen. Nu hedder M den Marstrandsmindeparken efter det gode værts
hus Marstrandsninde, der blev revet ned til fordel for byggespekulanters 
planer.


