
 

 

 

Sommeren er for alvor ved at være over os, og det 

betyder også, at dette er det sidste nyhedsbrev inden 

vi holder sommerferie.  

 

Øget aktivitet og styrket forretningsførelse i FFB 

Som vi beskrev i det forrige nyhedsbrev er omfanget, 

kompleksiteten og aktivitetsniveauet i FFB, steget mar-

kant igennem de seneste år.  Det betyder, at selskabet i 

dag har et generelt aktivitetsniveau, som alene matches 

af de største KAB administrerede boligorganisationer.  

 

Det har skabt et behov for at styrke forretningsførelsen i 

FFB for bl.a. at sikre, at vi har de fornødne ressourcer til 

at kommer godt i mål med vores mange renoveringer og 

byggesager, og ikke mindst den igangværende proces, 

med at skabe ny og bedre drift og service.  

 

Vi er derfor meget glade for at kunne meddele at  

Andreas Røpke tiltræder som chefkonsulent i FFB med 

virkning fra 1. august 2018. Andreas kommer fra en stil-

ling som ejendomsmester i driftscenter Søndermarks-

kvarteret og har tidligere siddet i FFBs organisationsbe-

styrelse samt afdelingsbestyrelsen for Havremarken.  

 

Maks Jørgensen, som i dag er ansat i driftscenter Solbjerg 

Have vil pr. 1. august tiltræde som ejendomsmester i 

driftscenter Søndermarken.  

 

Nye telefon- og åbningstider fra 1. oktober 

De tre servicecentre vil have åbent mandag til torsdag   

kl. 8-9 samt torsdag kl. 16-18. Servicecentrene i Solbjerg 

Have og på Stjernen er de eksisterende ejendomskonto-

rer, og servicecentret på Betty Nansens Allé 57 vil blive 

indrettet i løbet af august. 

 

FFB’s nye telefontider bliver mandag til torsdag kl. 8-14, 

fredag kl. 9-12 samt torsdag 16-18. 

 

Beboerne skal fremover kun kende ét telefonnummer, 

som bliver nummeret til det lokale servicecenter: 

Servicecenter Betty Nansens Allé 57: 36 44 38 61 

Servicecenter Solbjerg Have: 38 34 28 33 

Servicecenter Stjernen: 38 34 34 00 

 

Telefonerne betjenes fra det enkelte servicecenter i åb-

ningstiden, men samlet i den øvrige telefontid. 

Det har været planen, at de nye telefon- og åbningstider 

skulle træde i kraft allerede den 1. september. Vi har dog 

valgt at udskyde ændringerne en måned, så vi er sikre 

på, at vores nye opgavesystem iOpgave er helt klar til 

brug. Derfor vil der også først blive omdelt information 

til alle beboere i slutningen af september. 

 

Åbent hus på Betty Nansens Allé  

Omdannelsen af Betty Nansens Allé 57 – 61 skrider frem-

ad, og vi nærmer os tiden, hvor vi skal have bygningen 

overdraget og de første beboere skal flytte ind. Allerede 

1. august flytter de første ind i ungdomsboligerne. Det 

drejer sig om 8 unge såkaldte firstmovers, som har påtaget 

sig at være med til kickstarte det sociale  liv i afdelingen 

og teste bygningen, inden det store Ryk-ind kommer i 

september.  

 

Der er rigtig mange, der har vist interesse for at se byg-

ningen og vi inviterer derfor til et åbent hus arrangement 

mandag d. 27. august i tidsrummet kl. 15 – 18. Her vil der 

være mulighed for at møde nye og kommende naboer, se 

bygningen og få en forfriskning. I hører nærmer når vi 

kommer lidt tættere på.  

 

Sidst men ikke mindst; I ønskes alle sammen en rigtig 

dejlig sommer - vi glæder os til det fortsatte samarbejde 

når vi atter trækker i arbejdstøjet. 

 

 

 

På vegne af organisationsbestyrelsen  

 

– Laurits Roikum, formand 

 

 

   Nyt fra Frederiksberg  
Forenede Boligselskaber 

                       Sommer 2018 

 


