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NB HOLDER TIL I TØMRERGADE 2,
AT PANIK KAN FLYTTE OS, SKAL INGEN TxROI

^år_§§D_Y2Dder_ tingene_på_hodet^_blir_heledsagen_rodet^

Efterdønningerne fra Bygger-konfrontationen har ikke lagt sig! 
Presset har været så stort, at nogle NB-ere 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 arbejdskraftmæssigt og økonomisk 
fra kvarterets organisationer, har gjort NB’s arbejdsbetingelser 
totalt presset og vilkårene for den enkelte aktivist spidsbelastende 
og til tider umenneskelige.
Af disse årsager var Bjarne Watkin taget på afslapningsferie. 
Arbejdspresset blev en smule forøget, panikken greb nogle NB’ere 
og alt blev stillet på hovedet. Man mente, Bjarne var skyld i 
arbejdspresset, man troede han gik med knive i ærmerne og ville 
myrde alle omkring sig, når han kom hjem. Han skulle fjernes, og 
derfor 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 d̂ * 
hovedkulse panik 7 NB’ere og en karreaktivist, der flygtede for at 

j slå sig ned i Blågårdsgade 21.

Hvad sker 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. kvar
teret * skal sikre,at Den sorte Firkant byfornyes til gavn for os 
alle.
Vi vil konkret gå igang med at sikre kvarteret det nødvendige hyfer* 
nyelsescenter, gennem start af en åben Byfornyelsescentergruppe.

Vi vil forstærke kampen i Åhusene for at forhindre det 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 undgås. Det 
kræver, at vi i fællesskab letter presset på den enkelte,ved at 
flere støtter, hvor de kan, med arbejdskraft, gode ideer og økono^* 
Vi opfordrer alle til at gå med i den åbne By f o rnye1 s e s c e n t e rg rupp o.
henvendelse alle hverdage mellem 17-19 oa 
tlf.nr. 35833o, giro 9 08 48 oo.

NB’s kontor i Tømrer?ad

For Nørrebros Beboeraktion 
Tømrergade 2

Een i Jensen og Else Laursen


