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H V O R D A N S A N  D E S T O P P ID G ?

Det er Nan s en s grade s beboerforenings mening,at det eneste måde 
vi kan stoppe huslejestigningerne på, er ved at lade være med 
at betale huslejestigningen.I det sociale boligbyggeri ”Galge
bakken” i Albertslund er beboerne allerede godt igang med en 
boykot af huslejestigningerne•Gelvom vi bor i private ejendom
me,kan vi gøre det samme, og Beboerforeningen afholder derfor :

MØDE OM MULIGKEDERNE FOR FN HUSLEJE BOYKOT HER I KVARTERET I 
FOLKETS HUS , RØMERSGADE 22 , TORSDAG D.17.6. ICL.19.3o

Hvorfor stiger huslejerne ?
Vi mærker alle dagligt at det er krisetider s arbejdsløshed, øget 
tempo,lønstop,højere priser og stigende husleje.Men selv om det 
er os, der mærker- krisen, er det ikke os , der har skabt den.Kri
sen er en f<?lge af vort samfunds økonomiske struktur,men for at 
redde deres eget skind prøver erhvervslivet og top-politikerne at 
vælte den over på os,De tror, at krisen kan løses ved at øge eks
porten, og derfor samler de penge sammen, hvor de kan komme til 
det ,- penge, der skal bruges til at fremme industrien.

Det væsentligste bidrag til industrien 3kal komme fra vores løn
ningspose, og derfor skal indkomsterne lægges fast for en længe
re periode.Denne fastlæggelse af indkomsterne skal aftales mel
lem erhvervsfolkene og politikerne til efteråret i forbindelse med 
overenskomstforhandlingerne•

Men der skal flere penge til,end dem,der kan tages direkte fra 
lønningsposen,for at rodde kapitalisterne ud af krisen.Der bliver 
skåret ned på børneinstitutioner, uddannelse osv for at redde nog
le håndører over statsbudgettet.Beboerne i Københavns gamle bolig
kvarterer skal der også skaffes penge fra s toppolitikerne sikrer 
gennem lovgivningen at grundejerne får flere peng© i lommen, og 
regner så med at grundejerne straks geninvesterer dem, så d© kan 
komme industrien til gode.

Det or loven om den onkostningsbestemte husleje og loven om ejer
lejligheder, der skal give grundejerne penge i lommen,Med disse to 
love har {politikerne indført skruen uden ende for huslejerne , - 
de vil stige »hvert eneste år fremover! VEND !



v o r e VILHUSLEJER VIL STIGE HVERT ENESTE AR FREMOVER I DERFOR ER DET 
VIGTIGT AT VI SIGER STOP ITU .

Hvordan stopper vi huslejestipningerne ?
Dg nyeste boliglove giver grundejerne ret til at sætte huslejen 
i vejret hvert eneste år og de giver ham ret til at udstykke 
ejendommen i ejerlejligheder.Det vi derfor må gere er at boy
kotte hun lejostigningen og forhindre udstykningen i e jerlejlig
heder.

Hvad kan der gøres,hår der kommer varsling om huslejestigning %

- Elag tit huslejenævnet over stigningen (det nytter sikkert ik- 
noget,”" det så vi sidste år),

- Indkald til beboermøde i ejendommen
- Kontakt de ,der ikke møder frem
- Vælg opgangsrepræsentanter
- Held jet i kontakt ned andre ejendomme, der vil gøre.noget ved 

sagen henvend dig til beboerforeningen.

Hvad kan der gøres, når der kommer melding om udstykning i ejer
lejligheder eller tilbud om at overtage ejendommen som andelsbo
ligforening ?
- Indkald til møde i ejendommen, og bed under alle omstændighe

der om en opstilling over hvs.d ejendommen skal koste som andels
bolig.

- Kræv ude tykningen stauderet og lejlighederne udlejet på alminde
lige lejorbetingelser,

- Vær på. vagt overfor tomme lejligheder og moderniseringer
- Vod modernisering i lås håndværkerne ude
- Ilvis udi rykningen er så langt fremme at der kommer købere, så 

bed disso la.de være med at købe,
- endelig kan man på. eget initiativ få nogle venner til at flytte 

ind i- tomme lejligheder, og betale leje på normal vis
- Henvend dig til beboerforeningen.

Hvis vi skal stoppe nuslejestigningerne og ejerlejlighederne må, vi 
være mange Beboerforeningen vil prøve at samle de ejendomme, der 
vil gøre noget ved sagerne,- og den vil ligeledes holde kontakt 
med andre kvarterer i byen.Gå henvend dig til os (adresse nederst 
på siden) eller mode op til MEDE OM MULIGHEDERNE FOR HUSLEJEBO 
KOT HER I KVARTERET, FOLKETS EUS, RØMERSGADE- 22, torsdag d.17.6 
kl. 19 o 3OH / Nansensga.de Beboerforening,Nansensgade 56,kid, læg be
sked, olier kom 1 kontortiden onsdag fra 19 til 2o,


