
REFERAT FRA FKB-MøDB DEN 31.lo.1980

Tilstede: VB (Kirsten + Lars), NBT (Bjarne + Carsten), Nan
sensgade Beboerforening (Bodil), Frederiksberg Beboerhusgrup
pe (Ole + Lars) og ØB (Lone + Marianne).
Afbud. Røde Rose, Frederiksberg Øst og Svømmehals-kvarteret. 

Referat fra grupperne:
Nansensgade Beboerforening: Enkelte kareer i Nansensgade-kvar- 
teret har i lighed med andre områder i byen fået smækket en 
hastesanering' i hovedet. Saneringsplanen.adskiller sig fra 
Helhedsplanen ved at være etapedelt.
Første etape består i nedrivning af side- og baghuse og ind
retning af gårdanlæg. Anden etape er ikke offentliggjort end
nu.
Beboerforeningen har sammen med indre bys lejerforenig åndledt 
et samarbejde med beboerne i de truede kareer, og er for tid
en i gang med en underskriftsindsamling blandt beboerne. 
Beboerforeningen har et samarbejde med saneringstruede karre
grupper (Allersgade-kareen, Fix-kareen, Turegården) samt Gam
melholms Beboerforening og NBB. Samarbejdet har resulteret i 
en avis "4.7oo familier truet”. Beboernes krav til saneringen 
er: åbenhed om anden etape, og at de udsanerede skal genhuses 
i kvarteret.
Nansensgade Beboerforening planlægger endvidere en fest for 
de folk i kvarteret de har haft kontakt med. Festen skulle 
gerne resultere i, at de f_~r nogle flere med i beboerforening
en. I så fald vil de indlede et bredt kvartersarbejde (trafik
sanering, flere og bedre institutionér m.v.).

Vesterbro Beboeraktion: Vesterbro står nu overfor sin Helheds
plan, der omfatter kvarteret fra Absalonsgade til Hovedbane
gården. : •.
VB har indledt et samarbejde med andre organisationer i kvar
teret om Helhedsplanen. Samarbejdsudvalgets krav til kommunen 
er; at de vil have en butiK stillet til rådighed, at de vil 
have penge til matrialer og indblik i Helhedsplanen, mens den 
bliver udarbejdet. Bisse krav er indsendt til Borgerrepræsen
tationens trafik- og byplanudvalg. Samarbejdsudvalget forbe
reder endvidere en folder til uddeling i kvarteret. Hovedind
holdet er et krav om vedligeholdelse af de berørte ejendomme, 
da en stor del af forslumningen skyldes manglende vedligehol
delse. VB forbereder desuden en kampagne om vedligeholdelse. 
Endelig er VB med i en åben gruppe, som arbejder på at få et 
beboerhus i den Brune Kødby.

Nørrebro Beboeraktion Tømmergade: NBT har i øjeblikket en u- 
denrigsgrupne, en kvartersgruppe og en.organisatorisk gruppe. 
Der er fuld tryk på, og de har nok at lave.
De er med i samarbejdsudvalget på Nørrebro omkring modernise
ringer og de hor indledt et samarbejde med xkvinder i Bygge
sektoren.
NBT arbejder på at få etableret flere beboerhuse og har plan
er om en aktion i Murergården.

Frederiksberg Beboergruppe: Gruppen har i et års tid arbejdet 
for en overtagelse af en kommunalt ejet ejendom på Hovitzvej.



En del af huset benyttes.. 1 dag af Ung i Arbejde,. Beboerhus- 
gruppen frygter at Ung i Arbejde skal brede sig til hele hu
set, men mener dog, at der både er plads til Ung -i'K Arbejde og 
beboerhus.
De har udarbejdet et forslag til indretning af huset. For
slaget er sendt til kommunen, der indtil videre har syltet 
forslaget.
Kommunen har hidtil været positiv overfor tanken om et .bebo
erhus i ejendommen, men selvfølgelig på Kommunens præmisser 
med offentlig styring osv.
Da kommunen i april i år overtog bygningen, havde beboerhus
gruppen ikke resourser til en besættelse, og desuden havde 
kommuBBn på det tidspunkt givet tilsagn om at huset skulle 
benyttes til beboerhus. Der er imidlertid ikke sket videre i 
sagen, og beboerhusgruppen overvejer at besætte huset. 
Beboerhusgruppen har endvidere sammen med 24 andre organisa
tioner deltaget i et arrangement på Fr.berg om §6-redegørel- 
sen. Arrangementet løb fra fredag til søndag (den 24-26 okt) 
'og har resulteret i at debatperioden er blevet forlænget med 
2 måneder.

Østerbro Beboeraktion: ØB arbejder for tiden med 3 forskel
lige sager.
Vi har et samarbejde med andre organisationer på Østerbro om 
den fremtidige udnyttelse af Østre Gasværks grunden. KBI har 
i 74/76 udarbejdet et forslag til bebyggelse af grunden. For
slaget rummer l6oo boliger og et par institutioner, men slet 
ikke nok til at dække det behov som nybyggeriet i sig selv 
xamcm vil skabe.
Vi mener at Gasværksgrunden først og fremmest skal benyttes 
til at opfylde nogle af de behov og mangler der er på Øster
bro (fx institutioner) og at der derudover kan opføres et be
grænset ehtal boliger*
Vi har planlagt et offentligt møde den 4. december i Øbro
huset om Østre Gasværks fremtidige udnyttelse.
Desuden arbejder vi med §6-redegørelsen. Vi har skrevet en 
række artikler om forholdene på' Østerbro, og de konsekvenser 
kommuneplanen vil få for bydelen. Artikelserien bringes i 
øjeblikket i lokalsprøjten. Artiklerne er ment som en opvarm
ning til offentlige møder/ studiekredse om §6. Til det for
mål er vi ved at lave en lysbilledeserie. Desuden er vi med 
i kommuneplansamarbejdet i Kbh,
Vores beboerhusgruppe har i flere år forgæves søgt efter et 
velegnet hus. Kommunen har hver gang afvist forslagene med 
henvisning til insti tutionsbyggeri.
I bestræbelserne på at dokumentere behovet for flere beboer
huse arrangerede gruppen et åbent-hus arrangement sidst i 
oktober måned. Mødet resulterede i opstarten af. en gruppe der 
mødes til bl.a folkedans og snak om beboerhuse. Aktiviteter
ne skulle gøre flere folk interesserede i at indgå i arbej
det, således at vi bliber mange til at presse kommunen til 
at oprette de beboerhuse, der er behov for.

Det fortsatte arbejde i Fk B/ Hvad skal FlCB bruges til?

Alle på mødet var enige om, at der fortsat er brug for-FKB 
til at udveksle og koordinere vores erfaringer. Men vi mente



på den anden side ikke at vi skulle gøre os nogle illusioner 
om at FKB for øjeblikket kan bruges til mere og ondet, og 
det blev fremhævet, at det er det lokale arbejde der skal 
prioriteres højst.
Der blev vedtaget et forslag om, at der på dagsordnen kommer 
et fast punkt fra gang til gang, hvor et bestemt emne bliver 
diskuteret, således at vi får lejlighed til at drøfte et pro
blem mere indgående, end der er lejlighed til ved referater
ne fra grupperne.

M 3 T E  MØDE; Den 28. november 198o kl 19^° i Miljøcafeen, 
sindshvilevej 1, Fr.berg.
Tlf ol.24.ol.18 (Ole + Lars Fr.berg Beboerhusgruppe).

Dagsorden:

1. ) Referat fra grupperne
2. ) Muligheder og begrænsninger i samarbejdet med lokale orga

nisationer.
3. ) Eventuelt

Referanter: Lone + Marianne (østerbro Beboeraktion).
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