
Referai fra FKB- mødet den 29/8 -75 i VB saxogade 23,

Fremmødt: Skt, Hansgade, Christianshavn, Nørrebro, Brtltoleby, 
Vesterbro,

Dagsorden: l) referat fra grupperne
2) kulegravning af en eller flere boligspekulanter
3) projekter
4) kulturfestival

Brumleby:
De 7 besættere har været i fogedretten og fået donu Bliver smidt 
ud den ll/9 kl, 12 og i denne anledning holdes festi 
Vil prøve at få vUngbo til at gå ind på Brumlebys krav om deres 
ret til at anvise lejlighederne* ved besættelse af lejligheder 
der bliver ledige, og ved at have "kontor” på gaden foran Ungbos 
kontor. Her snakker man med alle dem der har været inde hos 
Ungbo og forklarer det rimelige i Brumlebys krav. 
Vedligeholdelseskravet på 5 millioner kommer snart op i borger
repræsentationen* Der er sendt materiale ud til alle borger
repræsentanterne og til pressene
Arbejdet med Brumlebys egen moderniseringsplan fortsætter på 
fuld tryk.
Der samles ind til huslejeboykot, som forhåbentlig starter 
1 oktober. Den skal helst starte samtiddig med at Vediigeholdel— 
sessagen kommer op i borgerrepræsentationen.

Nørrebro,
Har skrevet et åbent brev til Helge Nielsen, men har ikke fået 
det i pressen trods energiske forsøgi Der holdes gadefest 
lørdag(3o/8), hvofi der skal indgå besættelse af anpartslejlig- 
heder, som protest mød denne form for omgåelse af loven ved 
salg af lejlighderne*
Tirsdag den 16/9 holdes møde om bebøerrepræsentanterfaringer 
Tirsdag den 23/9 kl 19;3o holdes møde med Helge Nielsen som 
forsvarer for boligfoiliget i Medborgerhuset, Baldersgade .5*

Vesterbro «
Er ved at udgive sit første blad. Skal trykkes i 25oo eks med 
8 A*-4 sider i hver. Vil fotsøge at uddele det første nr, gratis. 
Det skal bl* a. indeholde artikler om Humleby(ved Carlsberg) 
hvor der er kommet huslejestigninger på op til 7oo- 8oo$ og 
ellers dm beboerdemokrati, gårdrydning, VB m.iru 
Moderniseringsgruppen undersøger hvilke ejendomme Lars Chr, 
Nielsen ejer, specielt omkring en ejendom* hvor der har været 
grov spekulation i modernisering,

Christianshavn.
Har holdt fest i Alladinkvarteret, som skal saneres. Fik 5oookr. 
ind. Uenighed om den var vel- eller mislykket. 
Vedligeholdelsesgruppen:Resultatet af l|r års samarbejde med 
huslejenævnet har groft set kun været opsætning af 1 nedløbsrør. 
Vil forsøge at sætte dette op mod hvor hårde krav kommunen sætte 
om istandsættelse af Christiania.
Vil forsøge at lave kulegravning af Donatsky ejendom som skulle 
være blevet solgt 2o gange inden for de sidste par år.
Der er endnu ikke klarhed over hvordan CB skal forholde sig 
overfor Christiania. 2Kanalen"vil lave temanr, om Christiania,



2) kulegravning
9/9 arrangerer DKP og NB nøde om Lars Chr, Nielsen for at 
starte en kulegravning*
Diskussion om at starte en gruppe omkring Donat’sjcy.
VB indkalder til møde i stil med det omkring Lars Chr* N,

3) projekter
Nogle CB medlemmer er i gang med at lave en "kogebog", en 
ve n edning for folk som skal til at begynde med boligarbejde*
Vil samle oplysninger og erfaringer med boligarbejde fra hele 
landet. Har søgt om penge gennem forskningsfonden til udsendelse

Son tilhører på mødet var Finn stud polit. Han vil igang med 
at lave en analyse af beboerforeninger* Den skulle bl, a* 
indeholde! : historie, struktur, økonomi, strategi, aktions
former, forholdet til beboerne,..,*!

Forslag om registering af alt materiale son angår beboerfor
eninger. Ida vil sætte et opslag op på bibliotekskolen, hvor 
det skulle foreslås som opgave for en studerende.
Registeringen skulle indeholde: alt materiale fra beboerforen, 
rapporter fra studerende om boligarbejde og boligpolitik,

ALLE REPRÆSENTANTER skal medbringe en liste over hvem der i 
tidens løb har kontaktet beboerforeningen angående undersøgel
ser og rapporter, fi eks arkitektstuderende, *, 
til næste FKB møde den 19/9*

Opfordring til at alt materiale der er lavet siden sidte FKB 
møde medbringes til uddeling til de andre, det bliver ikke i 
sendt ud alligevel*, så husk at tage det med og i mange eks.! 
Indbydelser o.lign. må stadig meget gerne sendes ud.

4) kulturfestival,
6-7 september i Valbyparken;
NB er indvolveret fordi deres agitpropgruppe skal spille og 
de vil desuden have en bod hvorfra de sælger materiale*
Andre beboerforeninger er velkomne til at bidrage med pjecer m,n

Næste møde holdes fredag den 19/9 i Beboerinf. Prins Jørgensgade 
HUSK AT MELDE AFBUD HVIS I IKKE KAN KOMME

f eks til VB tlf 22 6112
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