
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Så gik den første halvdel af 2020. Det har været et halvår 

med fuld gang i butikken og med uforudsete hændelser, 

der totalt har ændret vores allesammens hverdag. Nu er 

det sommer, vi ser frem til ferie, og til at vi på den anden 

side af sommeren kan vende endnu mere tilbage til nor-

male tilstande. Der skal vi planlægge repræsentant-

skabsmødet, ligesom den øvrige mødeaktivitet også 

kommer i gang igen. Det betyder bl.a., at der sammen 

med driften skal planlægges afdelingsmøder i løbet af 

efteråret.   

Håndteringen af corona-situationen er gået godt rundt 

omkring på servicecentrene og der er fortsat styr på 

håndteringen af de mange opgaver inden for rammerne 

af myndighedernes retningslinjer.  Det har været en stor 

opgave at få den nye hverdag til at fungere og vi vil der-

for endnu engang sige tak for indsatsen til både FFB’s 

medarbejdere og vores tålmodige beboere.   

 

Sommer på Servicecentrene 

I juli måned holder vores tre servicecentre lukket om 

torsdagen mellem kl. 16-18.  Servicecentrenes øvrige 

åbningstider er uændrede.  Der er fortsat mulighed for 

personlig henvendelse efter aftale. Du laver en aftale ved 

at kontakte dit servicecenter telefonisk.  

 

Boligsociale aktiviteter over sommeren 

Coronasituationen vil med stor sandsynlighed betyde at 

der vil være flere beboere hjemme over sommeren. I 

vores afdelinger med boligsociale indsatser er vi derfor i 

højere grad til stede hen overs sommeren, ligesom der vil 

være mere fokus på aktiviteter målrettet områdernes 

beboere, primært børn og unge. I forbindelse med rege-

ringens sommerpakke, er der afsat ekstra midler til 

sommerferie aktiviteter for børn og unge. De er blevet 

tildelt kommunerne og for os betyder det mulighed for 

lidt flere aktiviteter i boligområderne med boligsociale 

indsatser for målgruppen 6-17 årige i juli og august må-

ned.  

 

 

 

 

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

en rigtig dejlig og velfortjent sommer. Vi glæder os meget 

til det fortsatte samarbejde når vi trækker i arbejdstøjet 

igen.  

 

 
 

 

 

På vegne af organisationsbestyrelsen  

– Laurits Roikum, formand 
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Forenede Boligselskaber 
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