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Dagsorden
li Opsumering fra arbejdsgrupperne 
2* Målsætningsdebat 
3* Gruppemålsætning

ad* 1* Vedligeholdelsesgruppen 
Henviser til skriftligt oplæg*
Har gjort op hvilke kommunikationsmetoder de har anvendt og mener propagan
da arbejde er en vigtig del og at det har givet konkrete resultater#
Gruppen blev på et tidspunkt forvandlet til expertgruppe for husleje forhø
jelser, hvilket stod på indtil juni*
Mener generelt at man ikke bør sprede sig over for mange grupper, da gruppen 
havde erfaret at miste kontakten med de folk man havde fat i ang* lejefor
højelser og vedligeholdelsessager' da den begyndte arrengementet af gadefesc- 
ten* • ..i ,
Synes det har været svært at få folk til at komme med vedligeholdelses sager 
samtidig med huslejesager.
Der har været ca* 2o vedligeholdelses sager, hvoraf mange ikke er afsluttet 
endnu, og endnu kun få positive resultater* ijar løvrigt^opfordret 'folk til 
at snakke sammen og samle underskrifter*
Samarbéjdet med de arkitektstuderende var for dårligt organiseret til at man 
har kunnet få"noget ud af det# Vi har modtaget tre rapporter fra disse#'--- 
Gruppen står over for -én reorganisering af arbejdet, og skal.til at samle de 
løse ender op* Påtænker at holde oplysende møde ang* huslejestigningerne, 
og i fremtiden at4 propagandere ved hjælp af teater, plankeværksmalerier, p 
pjecer o.l.

Dispositionsplansgruppen
Ang* opsumering af gruppens arbejde .henvises til tema nr«
Gruppen har korresponderet en del med kommunen, for at få oplysninger om de
res planer for kvarteret, uden positive resultater*
Har i det store og hele gjort kommunen opmærksom på dens eksistens*
Gruppen har ikke haft noget særligt samarbejde med beboere i kvarteret« Der 
har dog været lidt med beboergruppen i karre 6 ang^ skolebyggeriet*. Karre 
6's ønsker for skolen går på at rykke skolen, xå i den af kommunen foreslået 
ede form* så at de bedste huse bevares. De mener det er mere realistisk end 
disp* gr* forslag.
Seminaret mente at man i gruppen nok havde x forsømt samarbejdet med karre 6, 
hvor der havde været en konkret -opgave at. arbe jde sammen om.
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Gruppen mener ikke at det på nuværende tidspunkt er muligt at få kæp.;' terets 
beboere interesseret i planen og han derfor tænkt at vente med videre udspil
til kommunens 

%
m  bliver offentlig gjort.

Seminaret snakMpde om at man burde finde ud af hvem der opkøber' karreer i 
kvarteret og hvilke planer der ligger bag, da nogen havde hørt noget om at 
der var'nogen der lå-ar ved at købe nogetsys op .  ̂ • .1, • 4:11 * *

Avisgruppen
HaAdet sidste åjrs ’tid været løst organiseret. Den har beståbi af eh il ler 
to medlemmer som har stået foMfat samle stoffet og organisere- uddelin^og 
salg af avisen. Grupperne har indleveret stoffet, og folk méd tjjek på tryk
kemuligheder hår
ligt. Av i s c n s::øå^M 
Der har det sidst#,

for dette.' .Uddeling til abbonenter har fungeret dar- 
rng blev lavet da beboerforeningen blev dannet.-,
\ , . . .7rtid været mangel på indlæg, hvilket hå^1gjort at det 

kun var muligt at lave, Havisen når der har været noget konkret. Dette har
J  ' ■ -gjort avisen »et ''stabel j hvorved folk rar mistet interessen for den.

Ide^ med at sælge avisen på gadenvar, at man herved ville kunne få feedback
■* >*** ’på den* Dette har virket .dårligt da man ikke har samlet det op,

Der er 3oo abonne .ter og deurer blevet solgt mellem 2oo - 7oo aviser på ga
den* Har konstateret at ijfet ikke er blevet billigere at trykke på ry måde.

ADet ma være seminarets opgave at finde ud af at organisere de rent praktiske 
ting omkring avisen, sii/som. ralg, stofindsamling ocl.
Der bør findes ud af hvor mange aviser det er realistisk at udgi om året, så
der kan blive en vis stabilitet i udgivelsen.
Ny ide til brug af avisen: At beboere kommer med indlæg eller bliver inter
viewet, indlæg fra karregrupperne. "

Bør vi lave en målsætning så vi kan bruge FKB til noget ?
Det er kun f\ af undergrupperne der fungerer, hvilket kan skyldes at for- 
handlingsproceduren er for besværlig.

Til stede var karsten, Janne, søren, lis, gert, marianne, niels, dorthe, 
mogensj hannc„ susdnné, sigrid, esben, kirsten


