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Referat af FKB-møde fredag 3o. maj i Nansensgade Beboerforening,,

Dagsorden: 1. Til stede
2. Godkendelse af referat
3. Meddelelser
4. Referat fra beboerforeninger og -aktioner
5. Splittelsen i NB-Tømrergade
6 . Evt.

Ad 1, Til stede: Martin og Birgitte, Vesterbro Beboeraktion, Ove og 
Preben, NB-Tømrergad^? Margit, Frederiksberg Øst, og Bodil, Nansens- 
gade Beboerforening (referent).
Ad 2. Referatet: Ingen kommentarer til det udsendte referat.

Ad 3. Meddelelser: Vi talte kort om forskellige aktuelle emner: Bq- 
ligkcmissionens. kendelse i Brumleby og dens konsekvenser for kampen 
derude, om en gruppe N3-kvinder,' der holder møde i Grevinde Danner 
31.5., cm cyklistdemonstrationen 31.5. og om et pensionistmøde på Nør
rebro .
Ad 4. Referat fra beboerforeninger og -aktioner: !
Vesterbro Beboeraktion:er igang med en masse sager, der vil skærpes 
i sommerferien.
a. VB forsøger at forhindre et kontorbyggeri mellem Vesterbrogade og 
GI. Kongevej. Entreprenør Kay Wilhelmsen har opkøbt et større område 
mellem de to gader og vil rive huse ned for at opføre kontorhus til 
Kommunernes Landsforening. Villo S. har nægtet at give byggetillsdelse, 
og der er krævet lokalplan. V3 regner med at det vil tage to år,før en 
sådan er gennemført. Inellemtiden rejses der vedligeholdelsessager. 
Ejendommene er ikke vedligeholdt i årevi-s pga. den forventede nedriv
ning, og ligeledes, er flere lejemål oprettet på midlertidige lejekon
trakter. Disse er nu blevet underkendt, fordi husene ikke skal ned. I 
denne sag samarbejder VB med Teknisk Landsforbund.
Ud over vedligeholdelsessagerne skal der køres nogetgop omkring Ves
terbros morskabsteater, der ligger i en af ejendommene. Teatret har 
erhvervskontrakt. Det betyder, at huslejenævnet nægter at have med sa
gen at gøre. Teatret skal ud 1. juni. Der vil blive kørt fogedsag. VB 
kører på, at teatret skal have lov til at blive, fordi huset ikke skal 
rives ned. Derfor skal kontrakten forlænges, og Kay Wilhelmsen pålæg
ges at vedligeholde ejendommen. Folk fra teatret er meget aktive. Sar 
gen køres i samarbejde mellem VB, Vesterbro Lejerforening og Teknisk 
Landsforbund.



—  —
VB vil lave aktioner, der skal bringe Kay Y/ilhelmsens planer i aviser
ne. VB regnei id, at firmaet er ret følsomt, fordi K.Y.r. arbejder me
get for kommunen. Desuden er han kendt for en række byggesjusk-sager.
VB efterlyser oplysninger om ejendomme, som ejes af X.V/. (hans advo
kat hedder Bang Thermansen).
b„ Der er Set. Hans-fest på tomten i Dannebrogsgade. Den foregår Set. 
Hans aften fra kl. 16.
c. VB arbejder stadig i Oehlenschlægersgade 15. Det er en gammel sag.
I ejendommen er der 7 tomme-lejligheder og 3 udlejede. Ejeren har mo
derniseret i ejendommen gennem to år. 6 lejligheder er ubeboelige. E- 
jeren nåede ikke at udstykke inden udløbet af overgangsbestemmelserne 
i ejerlejlighedsloven, dvs. inden 1.4.78, på grund af VB's blokade. 
Derefter var der ikke arbejder igang i ejendommen i et halvt år, selv
om de var krævet igangsat af bygningsinspektoratet. Ejeren havde ingen 
penge og ventede desuden på, at de 3 lejligheder skulle blive tomme.
Nu ser det ud som om, ejeren påtænker nye planer for moderniseringerne. 
VB overvejér besættelse. Det står endnu ikke klart, hvilke krav den 
skal køre på, men: ejendommen skal gøres færdig, der skal vedligehol
des. Ejeren har tilbudt ejendommen til saneringsselskabet til en høj 
pris. Den kan evt. tvinges ned,
d. Der er kommet en VB'er i bestyrelsen for Vesterbro Lejerforening.
På VL's generalforsamling for nylig blev det besluttet at udvide sam
arbejdet mellem Karreernes Fællesmøde på Vesterbro, Vesterbro Lejer
forening og VB. Der blev nedsat et kontaktudvalg. 4

NB-Tømrergade har skrevet et brev til folketingets retsudvalg og et 
brev direkte til Hagen Hagensen.vedrørende Bygger-sagen. I brevet for
klarer NB-T, at årsagen til optrapningen på Nørrebro er Weidekamps må
de at byforny på. Derudover har NB-T bedt om møde med K.H.
I forbindelse med vedtagelsen i BF af den ny bygger på Kapelvej har 
NB-T været ude og male plankeværker.
NB-T har startet en byfornyelsescenter-gruppe. Den skal rejse kravet 
om et center til at tage sig af problemer i forbindelse med byfornyel
sen - genhusning, socialrådgivning etc. Det er et krav, som Karreernes 
Fællesmøde på Nørrebro har kørt på. Desuden stiller NB-T krav til kom
muneplanen. Den skal indeholde mulighed for at lave kvartersplaner med 
bl.a. byfornyelsescenter.
NB-T har holdt møde med miljøminister Erik Holst om byfornyelsesloven, 
og om boligminister Erling Olsens miniforlig med Venstre og konservativ 
(om lo kr. ekstra pr. m2 til vedligeholdelse)^ NB-T vil lægge pres på 
ham, fordi han har indflydelse på loven.
Der har også været holdt møde med Erling Olsen om byfornyelsesloven.



53-T opfordrede ham til at-udskrive valg på loven og satse på en v,qlg-
kar p.
13-T har sendt brev til .'-3, hvori de takker medlemmerne for deres nye 
linje vedrørende Brumle’oy - "en social, fornuftig og langsigtet poli
tik". . |
N3-T har desuden været med i et Christiania-teater om kommuneplanen1, 
der er blevet vist pa gader og stræder.
Der har i den senere tid været såvel brand som indbrud i lokalerne i 
Tømrergade.
Til slut meddelte N3-T, at de er startet op omkring TOB 80, hvortil 
der er lavet plakater og mærkater. Beboeraktionerne i Helsingør, Es
bjerg og Holbæk er med.

Frederiksberg Ost har været med til at danne en beboerforening i svøm
mehal skvarteret på Frederiksberg. Desuden har BPØ haft en mand med 
ved dannelsen af den gruppe, der kæmper for et beboerhus på Frederiks
berg.
BPS har valgt nyt FKB-medlem. Det er Søren Johnsen, der fremover er
statter Margit.

Dansensgade Beboerforening arbejder for tiden i mange ejendomme i kvar
teret (se sidste FX3-referat). Det er sager, der drejer sig om regujle- 
ring af omkostningsbestemt leje og stigninger pga. brandsikring. I j.| 
flere ejendomme er der rejst/skal der rejses vedligeholdelsessager^
Vi har netop fået kvarterets første saneringsplan. Det er karreen (i?u- 
r e s e n s g ad e/N an s en sgad e/t> c h ac k s gad e/l-Tr. ^arimagsgade, der står for ékud 
DBF forsøger at samle beboerne om en indsigelse der går på 1. et lang
sommere saneringstempo, der muliggør genhusning i forhusene. 2 . forøge
de saneringsmidler. Iskaijaianxfar 3. lokalplan for kvarteret. 4. gen- ‘ 
husningsplan og nedrivningsplan.
Vi satser på at ocrette en genhusningsforening, som al genhusning skal 
gå igennem. 1 . indsigelsesfrist udløber lo. juni.
Ad 5. Splittelsen i P3, Tømrergade, N3-Tømrergade er blevet splittet.
En gruppe holder stadig til i Tømrergade 2, den anden holder til i 
Blågårdsgade 21 og kalder sig DB 8o. Det var Tømrergade 2-folkene, der 
var mødt på FK3-mødet. De fortalte, at splittelsen ikke er sket på bag
grund af politiske uenigheder. Begge organisationer arbejder videre ef
ter samme program. Splittelsen har derimod at gøre med Bjarne V/atkin's 
person. Han er efterhånden blevet identificeret med det arbejdspres, 
som Tømrergade-aktivisterne har arbejdet under og som han da også har 
været med til at forstærke. Situationen i Tømrergade 2 er nu mere rolig og 
man er gået i gang med at genopbygge det sociale samvær. Man er villig 
til at samarbejde.
Her følger redegørelser om splittelsen fra hhv. Tømrergade 2 og NB 8o:



Sorte Firkant d.23.5.PC
Åbent brev til kvarterets_organisationer_og_andrc_allierede1

NB HOLDER TIL I TØMRERGADE 2,
AT PANIK KAN FLYTTE OS, SKAL INGEN TRO i!

N|r _man_vend e r _ t i n g  en ̂ p å J j o d e t ^ b H ^ h e l ^ s a g e ^  rodetn

Efterdønningerne fra Bygger-konfrontationen har ikke lagt sig! 
Presset har va?ret så stort, at nogle NB-cre i panik to gang i 
sidste uge brugte politiet mod deres egne kammerater. Da den ønsk'-''" 
virkning ikke kunne opnås, flygtede man over hals og hoved ud af 
organisationen.
Disse panik-handlinger kan forklares. Presset på kvarteret, myndig
hedernes konfliktskabende handlinger, politikernes langsommelige 
reaktioner og den manglende støtte arbeidskraftmæssigt og økonomisk 
fra kvarterets organisationer, har gjort NB's arbejdsbetinpelser 
totalt presset og vilkårene for den enkelte aktivist snidsbeiastende 
og til tider umenneskelige.
Af disse årsager var Bjarne Watkin taget på afslapningsferic. 
Arbejdspresset blev en smule forøget, panikken greb nogle L'B'ere 
og alt blev stillet på hovedet. Man mente, Bjarne var skyld i 
arbejdspresset, man troede lian gik med knive i Ærmerne og ville 
myrde alle omkring sig, når han kom hjem. Han skulle fjernes, og 
ddrfor bandt man ham ved hans hjemkomst til en seng i 3o timer.
En læge blev sammen med politiet indkaldt til at ordinere tvangs
indlæggelse. Da lægen ikke kunne finde baggrund herfor, greb c1'" 
hovedkulse panik 7 NB'ere og en karreaktivist, der flygtede tor at 
slå sig ned i Blågårdsgade 21.
yY§d_§ker_der_nu_
Nørrebros Beboeraktion fortsætter i Tømrergade 2!
Med midlertidigt formindskede styrker, nen uformindsket effektivitet; 
vil NB fortsætte med at gennemføre de planer, der fælles mec Aver
teret skal sikre,at Den sorte Firkant bvfornyes til gavn for os 
alle.
Vi vil konkret gå igang med at sikre kvarteret det nødvendige byfov- 
nyelsescenter, gennem start af en åben Byfornyelsescentergruppe.
Vi vil forstærke kampen i Åhusene for at forhindre unødvendige 
parkeringshus.
Vi vil, sammen med andre aktive byer, brede Firkantens byfornyelses- 
erfaringer ud i landet gennem teaterbusturen TOB 8o.
NB beklager på det kraftigste det skete. Panik gavner hverken byfer- 
nyelseskampen, kvarteret eller NB, og skal ubetinget undgår. Det 
kræver, at vi i fællesskab letter presset på den enkelte,ved at 
flere støtter: hvor de kan, med arbejdskraft, pode ideer og økono*-'- 
Vi opfordrer alle til at gå med i den åbne iiyfornyelsescc -tergrupt/w 
henvendelse alle hverdage mellem 17-19 på NB's kontor i Tømrergad;. 
tlf»nr. 3S833o, giro 9 08 48 oo.

For Ndrvebros Beboeraktion 
Tømrergade 2
V  r* ' * Tr-*' C A n  r\ rr r a  T o k



Den s e r te  Firkant d.17 maj 80

GENOPBYGNIBGSKAHPEN FLYTTER SIG FREMAD,
OG NØRREBROS BEBOERAKTION PLYTTER MED

Det er med stor sarg at NB har måttet tage konsekvensen fj
af Bjarne Watkins nervesammenbrud «g flyttet fra I!ømrergede 2« j: 
DBrfor arbejder NB selvfølgelig videre med ée planer som vi
sammen med vore allierede vedtog pd genaralfproatmlingen ‘ f i

4 'i'
i april. ' !'
Med udgangspunkt i kvarterets kamp for bedre forhold j
vil vi arbejde for at den nært fereøtåenåe by£|rnyelees}lc»v 
bliver til .gavn far landets byer^Kverteret må sikrea et 1i' .Byfomyelsessenter nufsd genhusningen .kan foregå, socialt , 
til gavn for de berørte beboere.Genopbygningen af kvarteret 
skal fortsætte «g vi vil kæmpe far at nybyggeriet bliver, £or b«; 
til en pris vi kan betale. < • ; | -.M |
NB 1 s linje omkring byggelegepladser er stadigvæk at Sorte !

Pirkant skal ha’ en byggelegeplads. i'
NB har altid stået for samarbejde ?g etget afstand fra ■ \l

unødvendige konfrontetioner^derfor er det med beklagelse-, i\ '
' . i, ! ’men NB fralægger sig ansvaret far hva£ ier kommer fra J'

Bjarne Watkin,Tømrergade 2. ' ■ «
Kvarterets allierede er allerede. ip^kaldt til et orienterende ’f 
møde om hvad der er sket ng hvardan vi sammen viderefører ij
planerne.. r i
NB’s kontaktadresse er indtil kentoreto-indrettelsei *|
3 1dgdrdsgjade 21,3 th.TLP 39o4l5.Hverdag mellem 18-1 9 ,3 0

Fii **
p«r Nørrebrop Befraeraktion' \

Lene Jensen. eg Kim Knudsen ^

^  f o * * ' '
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Næste PK3-møde .jldes fredag 2o. juni hos VB. Det er det sidste møde 
før sommerferien.
Første møde efter sommerferien bliver sidste feedag i august.


