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1* Ref fra organisationerne.
2 o M Ilrad med FKB ?

3 Ref fra undergrupperne
4„ EVTc
ad o 1 Galgebakken vil gerne begynde at komme , en gang imellem, til FKB Slåerne , 

for samarbejde mel. den gamle boligmasse og højrentebyggerierae•
Dor ril blive afholdt en demonstration mod Erling Olsens nye lovforslag, 
tirsdag d. 26 februar kl, 16.3^ foran boligministeriet, ( Forberedende møde 
onsdo d. 13 feb.)

- NBfømmergade, Vi har afholdt en genhusningskonference med forskellige allierede 
hvor vi fik præciseret vores krav til genhusningsloven. Vi har kørt genh. 
kampagne de sidste 3 mdr, pg som har resulteret i at vi har fået en genhus
ningslov i forbindelse m. sanerings lovens vedtagelse.

- Så har vi væert med til møder i I^fornyelsesgmgpæiikomiteen, hvor vi har 
fået vedtaget at Byf. kom. skal lave en plakat og en sang,

- Vi har endvidere deltaget i Vensrtefløjens samaktion.
- Og vi har afholdt vores fødselsdagsfest med besøg hos Donatsky og Lars Chris'.
- L C N har lagt sag an mod Ekstra Bladet fordi de offentliggjorde billederne 

hvor han trak en pistol under en aktion.
- Den kæmpende højskoles hold nr. 25 er startet, og selvstormerkursus nr. 5 

er osse igang.
- Videre har aen mest aktive karre i firkanten, Ewaldsgade vundet Danmarks 

hurtigste stormi På 2o min. nej timer nåede man at storme med en genh.beret
tiget pensionist, at besøge Thustrup og dansk vinterbyg, ejerne, og fåen 
leje kontrakt.

-  Vi er i fuld gang med at varme op til vores næste højdepunkt, nemlig en 
spekulationsuge lige efter fastelavn, 17-22 febr. hvor vi gennem konkrete 
ex. på hajejendommes manglende vedligeholdelse og elendige modernisering 
vil vise hvor fordyrende privat spekulation er for samfundet.

FBBlåhårdsgade havde ikke noget ref.

VE. Aktion Boligløs- Vesterbro: VB har starter Akt. bol. løs. fest De stormer 
sikkert en tom lejlighed der ligger i en ejendom IBEKA ejer. Det er så men
ingen at udvikle akt. bol.løs hen ad vejen.

- Kvatersgr. kører omkring Beboerhue/ Ft£.k«park. Lokalrådet på Vesterbro har 
et ?udvaig hvor vi er med. Der er i øjeblikket underskriftindsamling med 
krav om folkepark i kødbyem. Til fastelavn er der et kæmpeeptg med krav 
om beboerhus.



Til 1. april har planer om en april snar s aktien for at gøre opmærksom at kødbyen 
ikke er blevet ryddet til 1 april!
Byfornyelsesgruppen. Udover arbejdet i karerehe og karrernes fællesudvalg kører 
der en del sager omkring ejerlejligheder i tomme ejendomme bla. Gasværksvej 18)0 
Politikersamarbejde: Vi kører et samarbejde med SD,SF,VS,DKP. karrernesfællesudv. 
og VB omkring snxruRiiKixHzngxpåxVestaKhrå at rejse fælles krav til byfornyelse 
og omkring en rundvisning på Vesterbro af folketingets boligudvalg.

Nansensgade beboerforening. Vores gruppe om brandsikring/vedligeholdelse er enga
geret i at stable en lejersammenslutning af GJ. Nielsen lejere på benene i hele 
København, osse udenfor Nansensgade kvarteret. Hvis i har negle af hans ejendomme 
i jeres kvarter så kontakt os på tlf: ©1-151445* -desuden er gruppen støttegr. for 
lejere i O.J.N. ejendommen, Turesensgade 7 abc, hvor en huslejebeykot startede 
l/2. Der kører sag før huslejenævnet med krav om en husleje, der svarer til det 
lejedes værdi. Lejlighederne, ligger i et baghus og består af 1-11/2 vær.lejl. 
der er slået sammen. Ved sammenlægningen er lejl. ikke blevet forbedret. Ingen 
centralvarme eller bad. Huslj. var tidl. ca.2©ø kr. nu skal de betale 12oo * 
lejerne betaler ca 4©° t©l en spæret konto.
En gruppe med udspring i beb.forening's beboerhusgr. er aktive i Grev.Dan. st. 
for at lave beboerhus og folkekøkken
Ejerlejlighedsgr. er gået med i kampagnen for at forhindre ustykning efter 
overgabgsbest. i den nye lov. Der er delt pjecer ud til samtlige lejere i ejen
domme som har været berørt af loven. Det har vist sig at sagerne har været af vidt 
forskellig art karakter fra ejed. til ejend., men sagerne bliver koordineret 
m.h.p. at kører pricipielle sager op og m.h.p. at finde steder at stramme kontrollen 
op. Vi har pålagt os en del af rådgivningen for ejejd. i områder hvor der ikke er 
beb.for. eller lejerfor.

Østerbro Beboeraktion. Den sociale højskoles praktikcenter har taget initiativet 
til at afholde et nyt seminar for alternatve rådgibnmnger deriblandt boligradgivn. 
Hvis man har lyst til at deltage i forberelser eller vil være med kan man kontakte 
Praktikcentret , Silkeborggade 3 kid. 21oo 0 ^lix
eller til Ø.B. Gammelkalkbrænderrivej 16 kid. 21oo ø tlf. 425©L*6 tors. kl. 17-19 
Gruppen omkring klubvær. er begyndt at interesserer sig for overgangsbestemmelserne- 
omkting den nye ejerlejlighedslov. De har også delt VS' pjece rundt og snakket med
beboerne bagefter, da der ikke er.-flere le_j-ere tilbage i værelserne. ---
Skelingen er stoppet p.gr.a. at tilslutningen til sidts ebbede helt ud. gruppen 
vil gerne arbejde med byfornyelse; men skal først snakke kommunale ejendommes orga
nisering med brumleby.
§6 gr. vil måske udsende en lille pjece og nogle artikler når baggundsmåtri alet er 
færdigt. Vil gerne se andre §6 grupper når der holdes §6 fæl.møder i EKBregi?



ad.2 Ti3 sidste FKB møde som VB havde indkaldt til stillede de i indkaldelsen 
spørgsmålet om FKB havde små berettigelse når man på de sidste møder kun 
havde referater fra organisastionerne på dagsordenen og at der i det hele 
taget kun mødte nogle få til møderne. Så til dette møde d.8/2 var VB ØB 
NBB NBT hans.g. og Brumleby tilstede.

- Man blev enige om at M B  stadigvæk skal eksistere som koordinator for dem 
som er medlemmer, men at der skal ske en betydelig sramning.

*= Endvidere skal FKB1 s undergrupper, til fællesmøderne, sende mindst en rep. 
for at referere.

- Man snakkede også om at FKB oftere skal komme med forslag om oprettelse
og igangsættelse af nye undergrupper mellem medl.ørg. om relevandte prob.

- Man vedtog endvidere at alt hvad man udsen&erog udtaler sig om i 1KB regi 
skal være godkendt på et fællesmøde.

Næste FKB møde vil blive afholdt FREDAG d. 21 marts kl. 19.30 i Nørrebros 
beboerahtion Blågårdsgade , Blågårdsgade 31 c 22oo N. tlf. 370071 
Ring afbud hvis I ikke kan sende en representant, så mån ved i stadig er 
interesserede evt sende et ref. af jeres aktiviteter.

Vel mødt Hanne ØB


