
 

 

 

 

Ny og bedre drift og service  

Efteråret har nu for alvor indfundet sig, og med det er vi 

godt i gang med at afholde en række møder med afde-

lingsbestyrelser og medarbejdere. 

Møderne skal gøre os kloge på, hvad der er vigtigt at tage 

højde for, når det skal besluttes hvordan driftsfællesska-

bet FFB skal foldes ud i 2019.  

Vi er nu der i proessen hvor vi kun mangler et enkelt 

møde, før alle medarbejdere og afdelingsbestyrelsesmed-

lemmer har haft mulighed for at komme til orde og give 

deres mening til kende. Det har været en række spæn-

dende, inspirerende og givende møder for os, og det 

håber vi også, at I der har deltaget i møderne, har ople-

vet.  

Foran os venter nu arbejdet med at konkretisere og be-

skrive den model, som selskabet skal organiseres i og 

som skal danne rammen om at sikre, at FFB kan levere en 

høj service til fornuftige priser - også i fremtiden. Men 

ligeså vigtigt er det at finde en model der sikrer, at FFB 

forbliver en attraktiv arbejdsplads med gode arbejdsvil-

kår, herunder muligheder for udvikling og uddannelse 

for de medarbejdere, der ønsker det. De mange input og 

holdninger, der er kommet til udtryk i processen har 

skærpet vores fokus på, hvad vi særligt skal være op-

mærksomme på, så tak for dem.  

Husk i øvrigt at vi holder repræsentantskabsmøde tors-

dag d. 7. december – så hold øje med mail eller postkasse

 
 

 

 

23. november går KAB i sort 

Den 23. november går KAB i sort, når administrationssy-

stemet KABAS lukker ned. Men kun for at computer-

skærmene igen den 27. november kan tændes med Unik 

Bolig som den store motor i en ny digital platform. Den-

ne nye platform giver nye muligheder for at levere digi-

tale services til beboere i KAB fællesskabet. F.eks. vil 

boligsøgende meget snart kunne modtage boligtilbud 

digitalt fremfor med almindelig post. De vil også kunne 

svare digitalt fremfor at skulle underskrive en blanket, og 

de vil kunne underskrive lejekontrakter digitalt.  

Bestyrelsesmedlemmer vil opleve, at de får en mere bru-

gervenlig løsning med flere muligheder end i dag. 

Alle medarbejdere har været eller er på vej på kursus i 

det nye system, så vi er rustede til at komme godt fra 

start når det går i luften lige om lidt.   

 

 
 

 

På vegne af organisationsbestyrelsen  

– Laurits Roikum, formand 

 

      Nyt fra Frederiksberg  

Forenede Boligselskaber 
                        Oktober 2017 

 


