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Tak for en god studietur
Tak for sidst til de af jer, der var med på vores studietur
til Hamborg. Det var en tur, der bød på masser af spændende inspiration, gode faglige input og ikke mindst
masser af hyggeligt samvær. Så tak til alle jer, der var
med og bidrog til, at det blev en rigtig god tur

Stjernen har vundet Frederiksberg Kommunes integrationspris for deres ugentlige fællesspisning, hvor ca. 70
beboere deltager hver gang. Udover det sociale aspekt og
det, at fællesspisningen understøtter det gode naboskab,
har afdelingen oprettet et par stillinger, som tilgodeser
beboere som er ramt af den såkaldte 225 timers regel

Bedre og mere effektiv drift og service
I disse dage løber FFB’s beboerundersøgelse af stablen og
en række beboere bliver ringet op af MEGAFON med en
række spørgsmål, der relaterer sig til drift og service.
Undersøgelsens resultater vil samlet indgå i at kvalificere
det videre arbejde med at udvikle en god og bæredygtig
model for den fremtidige drift og service i selskabet.

VenligboligPlus på roadshow
Venligboligplus konceptet er i skrivende stund på
roadshow i det ganske sommerland. Helt konkret er der
blevet bygget en model af Venligboligen i 1:1 størrelse,
som bl.a. har været opstillet på Folkemødet på Bornholm.

Efter sommerferien vil vi fokusere på at gå i dialog med
driftsmedarbejdere og afdelingsbestyrelser, så alle får
mulighed for at komme til orde. Det hører I nærmere om
på den anden side af juli

Ny FFB afdeling på vej
FFB har vundet udbuddet på byggegrunden Søndre Fasanvej 26. Det betyder, at der vil komme en ny afdeling,
som vil bestå af 15 moderne familieboliger. Vi er glade
for at kunne byde ind med tidssvarende og arkitektonisk
spændende løsninger på de boligmæssige udfordringer i
byen, så det også fremover er muligt at få en god og billig
bolig på Frederiksberg

Prisregn over FFB
Igen i år er det lykkedes FFB at hive flere priser hjem for
vores boligsociale arbejde på Frederiksberg. Det drejer
sig om KAB prisen og Frederiksberg Kommunes integrationspris.
Projekt Familietræf under den boligsociale helhedsplan i
Søndermarkskvarteret har vundet KAB prisens 2. plads
på 10.000 kr. Familietræf er et ugentligt tilbud, hvor familier i kvarteret mødes og spiser sammen samt laver forskellige aktiviteter med børnene. Aktiviteten understøtter
det gode naboskab og er med til at danne netværk mellem familierne.

Næste stop er Roskilde Festival, Kulturmøde Mors, Ungdommens Folkemøde i Søndermarken samt Almene
Boligdage i Århus. Turen afsluttes på BLOX i København. Bag roadshowet står FFB, ONV arkitekterne og 2 +
1 Idebureau

God sommer
Sidst med ikke mindst vil vi gerne benytte lejligheden til
at ønske jer alle en rigtig god sommer.
Vi glæder os til det fortsatte samarbejde og de spændende opgaver som venter os, når vi trækker i arbejdstøjet
igen

På vegne af organisationsbestyrelsen
– Laurits Roikum, formand

