
 

 

 

Vi nærmer os så småt årets udgang og torsdag den 6. 

december blev dette års sidste repræsentantskabsmø-

de i FFB afholdt. Vi vil gerne benytte lejligheden til at 

sige tak for et godt møde til alle jer, der deltog. Vi er 

glade for, at vi ved samme lejlighed fik vedtaget en 

meget flot formålsbeskrivelse. 

 

Formålsbeskrivelsen skal danne rammen for Frede-

riksberg Forenede Boligselskabers arbejde og udvik-

ling i perioden 2019 – 2021 og sammen med organisa-

tionsbestyrelsens strategiplan være styrende for de 

kommende års aktiviteter (begge er vedhæftet dette 

Nyhedsbrev).  

 

Udlejningssituationen i FFB 

Mange står skrevet på venteliste til en bolig i én af vores 

afdelinger og mange af vores egne nuværende beboere 

har gennem flere år ventet på at få tilbudt en anden bolig 

ved at gøre brug af den såkaldte beboerfortrinsret. 

 

Men det lader af flere årsager vente på sig.  Vi taler ofte 

om den kommunale anvisning som årsagen til det. Vi er 

som de øvrige boligselskaber forpligtet til at stille 25 % af 

vores boliger til rådighed for kommunal anvisning samt, 

som de øvrige boligselskaber på Frederiksberg, et mindre 

antal boliger til udsatte grupper. 

 

Og det er også noget af grunden til de lange ventetider - 

men netop også kun en del af den! 

 

Helt grundlæggende handler det om, at der er for få 

almene boliger og at vores nuværende beboere er rigtigt 

glade for at bo på Frederiksberg i vores boligafdelinger. 

De bliver boende og det er derfor nu historisk få boliger 

som årligt bliver ledige til genudlejning (blot 6 % årligt). 

 

Da vi ikke vil arbejde for at få flere til at flytte, arbejder vi 

i stedet på at opføre flere almene boliger . Det gør vi for 

fuld kraft i et partnerskab med Frederiksberg Kommune, 

som dels sikre os flere almene boliger og dels giver 

kommunen mulighed for at løfte deres forpligtelser i 

forhold til at skaffe permanente boliger til flygtninge. 

 

Nogle af vores nybyggerier er desværre blevet forsinket, 

hvilket har medført udfordringer i forhold til at stille det 

antal boliger til rådighed for kommunen, i det tempo 

som vi har aftalt. Det har fået den konsekvens, at vi i en 

overgangsperiode må anvise et antal boliger på forskud i 

den eksisterende boligmasse. 

Disse boliger ”modregnes”, når de nye byggerier står 

færdige og antallet af boliger, som går til kommunal 

anvisning, går derfor i sidste ende op. De får altså sam-

menlagt ikke flere boliger. 

 

Den fremskudte anvisning, som vi kalder modellen, be-

tyder imidlertid, at der i en periode bliver endnu færre 

boliger til ventelisterne.  

 

Gevinsten bliver dog i sidste ende, at vi kan tilbyde flere 

almene boliger samt fortrinsret til vores nuværende be-

boere til de nybyggede boliger. Alt i alt en god aftale for 

FFB og vores opnoterede på eksterne og interne venteli-

ster.  

Historien om det boligsociale arbejde i FFB 

Vi vender tilbage til repræsentantskabsmødet, hvor de 

boligsociale medarbejdere var inviteret. Der var afsat god 

tid til at fortælle om det boligsociale arbejde i FFB, hvor-

dan de arbejder samt hvordan arbejdet har udviklet sig 

over tid. Der var også mulighed for at høre mere om 

nogle af de spændende tiltag, der foregår i afdelingerne 

med boligsociale indsatser.  

 

FFBs boligsociale medarbejdere har i samarbejde med de 

kommunale boligsociale medarbejdere gennemgået et 

samarbejdsforløb, som blev ledet af konsulentfirmaet 

Resonans. I den forbindelse blev der lavet en kort film, 

hvor nogle af vores medarbejdere fortæller, hvad deres 

job går ud på. Filmen blev vist på mødet og vi synes, at 

den giver et meget fint indblik i, hvordan vores boligso-

ciale indsats tager sig ud. Du kan se filmen ved at følge 

dette link:  

https://www.youtube.com/watch?v=nks9NI-T3DA 

 

 

 

 

 

 

   Nyt fra Frederiksberg  
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https://www.youtube.com/watch?v=nks9NI-T3DA


 
 

Glædelig jul og godt nytår!  

Her på falderebet vil vi gerne sige tak for det gode sam-

arbejde i 2018. Vi ønske jer alle sammen en rigtig god jul 

og et godt nytår, og glæder os til at genoptage arbejdet i 

2019.   

 

 

 

 

 

 

På vegne af organisationsbestyrelsen  

 

– Laurits Roikum, formand 

 

 
 

 

 


