Frederiksberg Boligfonds Fællesrepræsentation (FbF), som er en sammenslutning
af lejervalgte beboerrepræsentationer i samtlige Frederiksberg Boligfonds ejendomme,
opfordrer alle til at møde op til demonstration

mandag den 28. januar 2019, kl. 18.00
foran Frederiksberg Rådhus
Det sker som optakt til et møde i Frederiksberg Kommunalbestyrelse kl. 19.00, hvor
bortsalget af tre ejendomme skal drøftes. Sammen med de tre berørte ejendomme
opfordrer FbF alle til at møde frem til demonstrationen.
Frederiksberg Boligfond, som ejer din ejendom, var i mange år en institution med et
boligsocialt sigte, som gav mange borgere og familier mulighed for et liv i byen. Nu
er fonden begyndt at sælge ud af sine ejendomme for at få penge i kassen.
Med PrivatBo som administrationsselskab og med én og samme vellønnede formand
for såvel PrivatBo som for Frederiksberg Boligfond vil politiske kræfter nu i første
omgang forsøge at bortsælge tre ejendomme til den amerikanske kapitalfond
Blackstone. Deres mål er profitmaksimering ud fra filosofien “buy it, fix it, sell it”.
Blackstone iværksætter til det formål meningsløse “forbedringer”, som får huslejen til
at eksplodere, - tilbyder lejere penge for at flytte, - udfører voldsomme og generende
byggeprojekter m.m. Da du også bor i en ejendom ejet af Frederiksberg Boligfond, er
du derfor også i farezonen.
Vi finder det nedslående og forkert, at flertallet i Kommunalbestyrelsen ved bortsalget
ser bort fra, at kommunen i det tingslyste skøde fra 1932 - ved at give lejerne
forkøbsret til favorabel pris - forsøgte at undgå, at ejendommene skulle blive til
spekulationsobjekter ved eventuelt senere salg af Boligfondens ejendomme. Lejernes
tinglyste forkøbsret til Boligfondens ejendomme bør bevares, og døren skal lukkes for
yderligere fix-faxerier.
Med tre politisk valgte repræsentanter i bestyrelsen for Frederiksberg Boligfond må
Frederiksberg Kommunalbestyrelse stå ved sit ansvar for at sikre boliger til alle
borgere, uanset social status. Eksistensen af Frederiksberg Boligfond var og skal
fortsat være et udtryk for, at byen skal være for alle.
Vi ønsker at blive fuldt oplyst om det sagsforløb, der har ledt op til salget af de tre
ejendomme til kapitalfonden Blackstone, som for tiden hærger i byen med ønske om at
forvandle byen til en by kun for de rige. Vi opfordrer til, at vores folkevalgte
politikere sammen med lejerne og alle andre skal tage del i kampen mod denne triste
udvikling for os og vore børn og børnebørn. Allerhelst ser vi salget stoppet, så lejere
kan opnå tryghed om deres boligforhold, og så vi bevarer en by for alle.
Til fælles kamp mod udenlandske kapitalfondes spekulation i byen!
Vel mødt! - Tag naboer og genboer med!
Med venlig hilsen Fællesrepræsentationen
(Kontakt: jo.thillemann@gmail.com Den Sønderjyske By)

