
Referat fra FEB-mødat -i, 9* 6« 78 i Brumleby,

fil stede: VB, EBB, II BT, Brum Leby, OB, Røde Rose, Fredb.øst og CB.

Bogsorden: 1) Pr 331 itationsrun.de
2) kommentarer til sidste mødes ref .
3) Biden sidst - fra beboeraktionerne.
4) Jenbusniig, tomme lejligheder.
5) Trafiksanering*
6) Brandsicring.
7) Evt*

este FEB-mødøs Fredag d.30.6.73 19.30 TrcændeMVø j JUa.
■0131 s butik. 01*kalk*

A 2) I î en kommentarer.
Ad 3) Frederiksberg Østfs byplangruppe udsendte en hvidbog med en 
alternativ^ plan forlTøTr en tområdet 0 Den blev husomdelt i pinseda
gene til ea* 3s5oo husstande sammen med en invitation til et møde 
d. 18.5. på diels Ebbesensskolen med kommunalpolitikere og Teknisk 
Direktorat. Sidstnævnte sendte imidlertid afbud også på formanden 
for bygnings- og byplanudvalgets vegne, viceborgmester Baurita 
Chr, Jetisen. Begrundelsen var, at man ville vent e til beslutning 
var taget i kommunalbestyri Lsei. Alle de øvrige partier var repræ
senteret, og der var et roøget fint fremmøde og god lokal presse- 
dækni ig. ; • v

i" iriksberg kommune har nu fået nye regler for udlån af kommuna
le lokaler. 3n enig kommunalbestyrelse har besluttet, at lokaler
ne fremover skal kunne lånes eller løjes af alle* Skandalen om
kring de forbudte møder i forbindelse m 5! : oumunal valget i mrats 
kan nu ikke gentagos*
Emilievej og Vodroffsvej 2 G holdt gadefest d.27.5.
-TED« Vi er igang med plantegning af en traf ikkanpagne i sensomme
ren i samarbejde med Ravnsborg .Job o irforening og folk fra Peter 
Fabærgade/Iløllegale kvarteret. De tre grupper er fuldstændig auto- 
nrje i deres eget kvarter og arbejder i øjeblikket m >1 flg* fæl
les parolegrundlag:

2 Stop for den g e m  em kørende trafik” og
"Iiokaloraråder nu”. . ••Horudover vil vi fra 1TBB* s side på næste møde foreslå parolen:
”For udbyggelse af den kollektive trafik”.

Vi vil løbende på FIB-møderne orientere om forløbet.
Der foregår en fysisk blokade på Jagtvej 41-39/Bjelkes Alle 1, 
hvor vi støtter beboerne 01 deres præmisser.
Byggelegepladsens femåra-arrangeme lt er flyttet til d.!2.aug.78 
Ellers går det stille og oeLigt, vores agitationsgruppe og propa
gandagruppe har været i Randers og spille og vise teater til LLO 
Randers 60-års fødselsdag* Endvidere har lyd/lysgruppen rejst rundt i Jylland og vist lysbilleder.
JBT. Tre-ugers rapport: For at vedligeholde presset på grundejer
ne aflægger vi dem jævnligt besøg* Sidst havée vi en skoleklasse 
med inde og besøge grundejerne. Ungerne delte lakrids og bolcher 
ud til otor forvirri ig for personalet.
Det lader til, at vore aktiviteter her været med til at beskæf-
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iige grundejerne så meg )i. at de endnu ikke - som sædvanligt - 
har blandet sig i boligforligsforhandlingerne•
Der var gadefest d.3.6* på Kapelvej, hvor man i praksis viste, 
hvordan en trafiks anor i i g skal siar ud. Vi havde 2 politikere med 
på gadefesten - Villa Gigurdson og Villy Stefensen (socialdemo
krat is': formand for byplan- og trafikudvalget),aå de d m n 2 S5, 
hvordan gaderne ville se åd, hvis der blev indfort lokalområder* 
Sanct Joseph hospital: Ffter at vi i lang tid har kørt omkring 
ScPfcY "Jos'epn TioUpiTar, har vi nu indkaldt til stiftende mø 1 j for 
Gct„ Joseph*s venner med foreløbig opbakning fra 7 partier: Vs 
S?, DK.?, Radikale Venstre, Venstre, IlSt«forbundet og Fremskridts- 
partiot samt f i or o fagforeninger. Kampagnen kører godt, og der 
er solgt ires ten 10. oo o mærkater*
Pen kæmpende højskoles i este hold stater d.23«6* Her er alle
tiders chane^ fir at lære at lav© planlægge og genføre aktioner 
og hvad dertil hører (pressearbejde, teater/musik osv«) Kurset 
varer 14 dage og er et tilbud til alle, der er igang med eller 
skal til at lave moget boligpolitisk arbejde - 3om vi siger: 

Synes du livet er blevet noget trist
så tag 14 dage som boligaktivist*

Ih 26.5* var vi ovre o-g fortalle om “TB og hvad dertil hører for 
40-50 begejstrede mennesker på Assens Højskole.
V3o 'foradag d.19.5. besatte VB en ulovligt tom ejerlejlighed i 
Ueh 1) iscbbgergade 23 1 th med det formål at få oparbejdet et 
politisk pres mod ejere og mundigheder for at få udlejet alle 
de tomme lejligheder« Aktionen var en del af VB*s 4-mdr’s plan 
som bl.a. kører på beder genhusningsmulighed er for sanerings- 
ramte samt tvangsudlojning af ulovligt tomme lejligheder, 5a 
boboerne tidligere har meldt lejligheden tom til KTL, gik en 
bwboer sam j o l  med VB* eme fredag d.l9.5o til KTL for at få dem til at tvangsudleje lejligheden. Vi fik beskad på at komme igen 
tirsdag, da kontoret sanme dag havde modtaget et brev fra e- 
jeren om, at lejligiéden var udlejet. Vi gik foreløbig ud af 
lejlighed 21 igen. Om tirsdagen havde KTL imidlertid modtaget 
en lejekontråkt (fiktiv) for lejligheden og påstod derfor ik
ke at kunne udleje den, på trods af ejernes tydelige manipula
tion med myndighederne. Samme dag hanvendte vi os til box*gme~ 
star Thulstrup Ha isen, som blot sagåe, at vi kunne komme igen 
om en måned. Tirsdag besatfe vi igen og har siden da været der 
- hlot afbrudt af politiets smiden os ud - indtil lørdag d«3* 
6., da de smad os definitivt ud, da ejeren stillede med en le
jer og en tidsbegrænset kontrakt på 4 mdr. Herefter vil lej
ligheden sandsynligvis blive solgt. Linier besættelsen kørte 
flere aktioner, bl.a* var vi ude at oale med en af ejerne,Kjær. 
Arbejdet bastår nu i at køre vn retssag op sammen med med be
boerne på alle de ulovligheder, ejerne har foretaget sig (hus
lejestigninger, misligholdelse, samt ulovlig u&tykning).
VB* 3 an åringsgruppe har tavet initiativ til oprettelsen af en 
genhusningskomitø - komiteen holdt stiftende møde d,19*5*? 
hvor mai bl.a. opstillede krav til saneringsselskabet om o:« 
forvaltningen af genhusning. VB havde nemlig fået tilsagn fra 
ssnoringssel3kabet om forhandlinger« Det blev så til et møde 
d.1.6., hvær der også var genhusningsberettige til stede« Re
sultatet blev meget sparsomt, da vores krav hele tiden **lå 
uden for deres kompentanceområde3* * Formålet med komiteen i øv
rigt er at give ge ihisningsberettigedø oplysninger om deres, „ret« ti^noior, lægge el; større prøs på So samif presse kommunen til



at tvangs udi e j o «
V3,s bebo erhus gruppe arraugefe la gårdfest på toraten) nellem 

Saxo gade og Øehlenschl rgergade med kravet cm et gårdanlæg« Dette 
er et led I 4 m.'ir.4 5 planen, idet man ooromei'en igennem hver søn
dag vil arrangere tomtsfesrer for at få beboerne op på dupperne 
for senere at kunne stå stærkt i oprettelsen af et beboerhus på 
beboernes betingelser, Gennem arrangementerne vil man få folk til at arbejde for beboerhuset«
Der ør nu udarbejdet et }plsg til oprettelsen af en støttefore
ning til V2.
lian vil arbejde henimod, at folk med mindre tid kai få mulighed 
for at deltage i beboerarbejdet øller blot støtte det økonomisk, 
samt arrangere temaaftener ford disse«
I lodsbanegade er man gået igang med en gårdrydningsplan, og der 
nedsat en gruppe til at udarbejde en skitse over arrangementet*
ØBo ØB-seminaro Do3«60 afholdt ØB et en«dags seminar, hvor vi 
evaluerede det sidste halve års arbejde, og planlagde forskelli
go aktiviteter til efteråret«,
Der var bred enighed om, at ØB fungerer bedre nu, hvor vi er ind
delt i fasto arbejdsgrupper« Hvad vi stadig mangler er Ifcedra ba
sisarbejde*
I efteråret starter vi op med bogsalg og åbne temaaftenar for de 
lokale beboere og os selv*
En gruppe arbejder med beboerhus sammen med “Østerbros Venner”, 
BOAH, karreen i Øster Far image gade og en distrektsbetjent« Vi 
leder efter et hus, og er endnu ikke begyndt at kontakte kom
munen*

Samme gruppe arbejder mod gårdrydning i 
vores egen gård sammen med nsundhedsgruppen” fra Inforaatbnsbu- 
tikkøn under Den Soeiale Hø^jskole*
En gruppe har kontakt med beboerne i Vognmandsmarken og prøver 
at støtte dem i deres kamp«
Tomme lejlighedsgruppen forsøger at følge nogle af de registre
rede lejligheder op, mød en evt* aktion for øje«
Ei gruppe vil arbejde sammen med karreen i Øster Farimagsgade for 
lukning af østersøgade ved Østerbrogade* Arbejdet er i fuld gangc
Gadefest* I morgen lørdag d* lo*6. afholder vi sammen mod beboer
ne på Grl. ICalhbr-3 iderivej, “Østerbros Venner” og Irfbrmatioasbu
tikken en gadefest fra 15-22« Programs Teater, musik, børnelege 
og fællesspisning«
Brumleby afholder den årlige vårfest lørdag d*17*6« Den starter 
om eftermiddagen med loppemarked, børnearrangement og fællesspis
ning kl* 18* Om aftenen er der fest i kostalden«
I princippet er der stadig blokade for prioritering af den for
sømte vedligeholdelse og vi af ve lier kommunens 93 fors øgs “moderni
sering«

4) G3ihi§.3nin ,̂ tomme lejligheder.
lITere^e’Boerroreningér arbel^er"nu artivt med problemet genhus
ning, tomme lejligheder: OB, Vognmandsmarken, VB/T3, og situa
tionen blev%diskuteret. Vi kunne gå GTL efter (kontoret for tomme 
lejligheder) hvordan de arbejder, evt« bringe det samlet op fra 
beboerforeningerne i Borgerrepræsentationen, Vi kunne også for
søge at blande os i et samarbejde mellem ICTL og saneringsselska-
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bete, Derskal skaffes flere genhusnings bo Uger i den private boligmasse,
VB meddelte i den forbindelse, at der var indkaldt til møde mellem 
DB.* 1* 37 og VS og beboerforeningerne mandag d«19.6. kl, 19»50 på 
■■ obenhavns Rådhus„ Udvalgsværelse D f. "- "Indgang ' fra "bagsio.en ~~ 
mod branostatlonen^VB vil sørge ror Imbydelse tildem, der ik":n ITaF’TVeT^ inddSycTelsen skal medbringes som adgangstegn* Der blev 
i øvrigt opfordret til at forsøge at få flere partier med f,eks, de Radikale,
Vi blev enige y:s. at holde et formøde først torsdag d«15*6c kl*19<>50 
i.Olr-y.gtian iavns Beboerhus, Dronningensgaoe p4t
5) Or a £ 1 ks ane ring. Bmns l skille have været diskuteret på dette 
j?!51-550007’ men "da folk ikke havde forberedt sig, og flere ilcke vare mødt op * •'»Se-ssen̂ e blev det ikke til noget,

at« Det var rart at vide, h&ad det foregik rundt omkrmgPog 
hvad vi kunne arbejde sammen oma kollektiv trafik kunne evt« og
så inddrages.
Der har været forslag rm, at regeringen skulle give nogle penge 
til trafiksanering.
6 ) Brandsikring, Der havde været indkaldt til møde i PUB* s brand
sikr! igs gruppe, men kun VB og "TBT var mødt op. De m.vite, at man 
skulle holde debatten om brandsikring igaig. Vi ku.ne evt, lave 
noget s amel t fra ?JCi3«,
U39 vil tage et forslag med til en artikel til næste møde i brand- 
sikringsgruppen, som bliver holdt torsdag d. 22.*5VkX.'T9750 i TjP1T‘
lokaler, baxogadeDHD,
7) Jjvt. CD har for tiden besat et hus og beder om teleforkmlestøt 
Teliortil, Send helst tølefoenkædenr. med pasta i til VØ CB,Chri- 
stiaushavns Beboerhus, Dr o n lin g on s gad e 34»
I den forbindelse holder CB fællesmøde hver aften i Beboerhuset kl* 18-19. Eelf. 57 03 88,
3n beboer fra Bergenfeltiejere fra ejendommen Jagtvej/Bjelkoo Alle 
var Dødt op, Bå grund af aktiviteterne i sammenslutii igen af Bor- 
gonfeltisjore, er Bergenfalt nu ved at afho ide sine ejendomme til 
boboerne som andelsbo ligforeninger. Der er i forbindelse med e~ 
jendommen Jagtve j/Bj ølkøs Alle kommet kontakt til forskellige ejen
domme i kvarteret, hvor der er behov for aktiviteter* Omkring o~ 
vertagelsen af Bergenfeltejendomme holder lejerne sammen*

Refo Jørgen, Brumleby«


