
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Nye ansigter i organisationsbestyrelsen – og 

farvel til dem der ikke fortsætter 

Ved repræsentantskabsmødet i oktober blev der valgt to 

nye medlemmer til organisationsbestyrelsen. Vi vil gerne 

benytte lejligheden til at sige velkommen til Mikkel Blon-

din (Solbjerg Have) og Tina Agerskov (Skolevænget). Vi 

ser frem til et godt samarbejde. I samme ombæring har 

Poul Larsen (Solbjerg Have) og Sarah Glerup (Betty I) 

valgt at ikke at genopstille. Vi siger tak for indsatsen og 

det gode samarbejde.  

 

Også i afdelingsbestyrelserne er der kommet mange nye 

ansigter. Under normale omstændigheder, ville FFB invi-

tere til et velkomstarrangement, men det er desværre 

ikke muligt under de gældende omstændigheder. Vi ven-

der tilbage når der kommer bedre muligheder for at sam-

les.   

 

Mulighed for at deltage i FFB’s udvalg 

På grund af coronasituationen har der ikke været aktivi-

tet i alle FFB’s fire udvalg på det sidste, men arbejdet skal 

snart i gang igen. Fysisk eller digitalt alt efter mulighe-

derne. Organisationsbestyrelsen har besluttet, at alle be-

boervalgte, kan deltage i udvalgsarbejdet, så hvis du øn-

sker at deltage i enten byggeudvalget, det boligsociale 

udvalg, driftsudvalget eller udlejnings- og anvisningsud-

valget, så send en mail til ffb@kab-bolig.dk. 

 

Tilfredshedsundersøgelse 

Organisationsbestyrelsen har iværksat en række initiati-

ver for at styrke driften. Et af dem er, at der gennemføres 

en tilfredshedsundersøgelse blandt afdelingsbestyrel-

serne. Link til spørgeskemaet sendes snarest ud til alle af-

delingsbestyrelsesformænd. 

Resultatet vil efterfølgende blive behandlet af både den 

daglige ledelse, driftsudvalget og organisationsbestyrel-

sen. Efterfølgende vil resultaterne blive vendt på forårets 

områdemøder inden for hvert servicecenter. 

 

 

 

 

Renoveringen af Solbjerg Have snart færdig 

Renoveringen af Solbjerg Have nærmer sig hastigt en af-

slutning og allerede i første måned af 2021 forventes den 

afsluttet. Der arbejdes derfor i øjeblikket hårdt på at få de 

sidste beboere tilbage i deres lejemål så hurtigt som mu-

ligt. Tilbage står en periode med udbedring af fejl og 

mangler. Belysning og genopretning af udearealerne er 

allerede i gang sat, og der en tæt dialog med områdeløf-

tet for Finsensvej Vest om muligt samarbejde. Det fortæl-

ler vi mere om som arbejdet skrider frem.  

   

En lille rokade 

Der er en lille rokade på vej, da ejendomsmester Mikael 

Grinda Rasmussen har valgt at gå på pension ved årsskif-

tet. Ejendomsmester Maks Jørgensen rykker til samme 

stilling i Servicecenter Solbjerg Have med start 1. januar 

2021. Stillingen som ejendomsmester for Servicecenter 

Betty er slået op. Tak til Mikael for indsatsen som både 

souschef, ejendomsleder og ejendomsmester gennem en 

årrække! 

 

Onsdagssuppe på Stjernen 

På grund af Corona må Fællesspisningen på Stjernen des-

værre stadigvæk holde lukket. Men for at sikre at bebo-

erne fortsat kan få et dejligt og sundt måltid til en fornuf-

tig pris, samt fastholde muligheden for at hilse på sine 

naboer, har afdelingen været kreative og omdannet fæl-

lesspisningen til et suppekøkken.  Det fungerer sådan at 

seks seje frivillige og de boligsociale medarbejdere serve-

rer rygende varm suppe TO-GO hver onsdag mellem kl. 

18 og 19. Selvom tilbuddet er ret nyt, er der allerede en 

række faste kunder, og der sælges ca. 60 portioner hver 

onsdag.  

 

   Nyt fra Frederiksberg  
Forenede Boligselskaber 

                      December 2020  



 
 

 
 

 

 

Til sidst vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske Jer alle 

en god jul et godt nytår.  

 

 

 

På vegne af organisationsbestyrelsen  

– Laurits Roikum, formand 

 
 

 


