
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Vild med vilje – fokus på øget biodiversitet 

Naturen er under pres og biodiversiteten bliver hele 

tiden mindre. Derfor har KAB indgået en partnerskabsaf-

tale med organisationen Vild med Vilje, som skal under-

støtte boligorganisationernes mulighed for at sætte et 

positivt præg på øget biodiversitet i afdelingerne.  

Vild med Vilje går kort fortalt ud på at forandre græs-

plæner – store som små – til spirende rum af vild og rig 

natur. Målet er at få vild natur ind, der hvor mennesker 

opholder sig for på den måde at skabe øgede levemulig-

heder for planter og dyr, men også øge vores allesam-

mens kendskab til naturen. Organisationsbestyrelsen har 

besluttet at støtte op om den gode sag, og at FFB skal 

være en del af dette partnerskab. Dermed er vi med til at 

styrke arbejdet med at fremme biodiversitet og bæredyg-

tighed på de grønne områder. I en enkelt afdeling, Hav-

remarken, er det allerede besluttet at deltage i projektet 

og få vejledning til forbedring af de grønne områder fra 

en landskabsarkitekt og biolog.  

 

Mere info kan findes på: www.vildmedvilje.dk 

 

Læs KAB’s pressemeddelelse om samarbejdet her:  

http://www.mynewsdesk.com/dk/kab-

bolig/pressreleases/kab-og-vild-med-vilje-vil-faa-

biodiversiteten-til-at-blomstre-2947122 

 

 

 
 

 

 

 

 

Første spadestik til Betty III 

Fredag den 21. februar tog borgmester Simon Aggesen 

og formand Laurits Roikum første spadestik til det 

kommende plejecenter Betty III på Betty Nansens Allé. 

Plejecentret får 125 boliger og tilhørende serviceareal og 

er en del af den samlede udvikling af området sammen 

med Betty I, Betty II og den fælles landskabsplan. Pleje-

centret står færdigt ultimo 2021. 

 

 
  

 

Revideret målsætningsprogram 

Lørdag den 1. februar holdt Organisationsbestyrelsen et 

heldagsseminar, hvor bl.a. FFB’s målsætningsprogram 

blev opdateret på nogle enkelte punkter. Til Jeres oriente-

ring har vi vedhæftet den opdatere udgave af målsæt-

ningsprogrammet i dette nyhedsbrev. 

Udover drøftelsen af målsætningsprogrammet indeholdt 

dagen også en grundig drøftelse af den boligsociale ind-

sats i selskabet, herunder en snak om det igangværende 

arbejde med at udvikle en boligsocial strategi for FFB.  

 

 

   Nyt fra Frederiksberg  
Forenede Boligselskaber 

                      Februar 2020  
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Endnu en pris til Delehusene 

Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse har besluttet 

at tildele FFB’s afdeling Delehusene deres traditionsrige 

diplom, som uddeles en gang årligt. Det sker ved en 

festlig fejring og diplomoverrækkelse den 18. marts 2020. 

Delehusene har siden opførelsen i efteråret 2019 vakt en 

del opmærksomhed – og vundet flere priser - dels for det 

arkitektoniske udtryk, men også som koncept for integra-

tion af nytilkomne unge flygtninge.  

 

 

På vegne af organisationsbestyrelsen  

 

– Laurits Roikum, formand 

 
 


