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Sikring af gode boliger for alle

FFB bygger og renoverer på livet løs og der arbejdes
løbende på at sikre, at vi også i fremtiden kan tilbyde
gode boliger til alle; til familien, til unge og ældre og til
beboere med særlige behov.
Arbejdet har båret frugt og en række nye afdelinger er på
vej:
C.F. Richs vej: ny almen afdeling med 24 lejemål.
Venligbolig Plus: ny almen afdeling med 73 nye lejemål
Søndre Fasanvej 26: ny almen afdeling med 16 familieboliger
Tartuhus II: ny almen afdeling med 9 boliger
Betty Nansen II: ny almen afdeling forbeholdt beboere
med særlige behov, indeholdende 44 almene ældreboliger og 32 særlige ”botilbudsboliger”
Betty III: nyt plejecenter med ca. 120 ældreboliger
Solbjerg Havebebyggelsen: køb af 45 kommunale boliger.

FFB er Unik

Mandag d. 27. november overgik KAB og dermed også
FFB til et nyt IT system der skal erstatte GO:bolig og
KABAS. Det nye system hedder UNIK og vi er
overbeviste om, at det bliver rigtig godt for både
medarbejdere, afdelingsbestyrelser og beboere. Al
begyndelse er svær, så bær lidt over med os, hvis I
oplever lidt slinger i valsen her den første tid. Vi lægger
os alle i selen for at lære det nye system at kende hurtigst
muligt.
Ny kundedirektør i KAB

KAB fik ny kundedirektør den 1. november 2017. Hun
hedder Sanne Kjær, er uddannet jurist og har erfaring
med at arbejde i ministerier, styrelser og nævn. Hun har

senest været ansat som underdirektør i SKATs kundeservice. Vi ser frem til det kommende samarbejde.

Frederiksberg Kommunes Integrationspulje
støtter boligsociale projekter

Frederiksberg Kommunes Integrationshandleplan for
2018 og fordelingen af integrationspuljen blev på Socialudvalgets møde den 27. november godkendt. Det betyder bl.a., at der afsættes 180.000 kr. fra puljen til at gennemføre projekt Baba – fædre for forandring på Frederiksberg.
Projektet løber af staben i 2018 og er et samarbejde mellem den boligsociale helhedsplan i Søndermarkskvarteret
og det boligsociale partnerskab, som består af FFB afdelingerne Solbjerg Have og Stjernen, Lejerbos afdeling
Danmarksgården, de kommunale ejendomme på Flintholm allé og Lindevangskvarteret. Projektet har til formål at aktivere og inddrage en gruppe fædre, så de deltager aktivt i deres børns liv og trivsel. Projektet har den
tilgang, at det er fædrene der skal sætte dagsordenen og
konceptet er afprøvet mange steder i landet med gode
resultater. Projekt Bydelsmødre, som er et allerede fungerende boligsocialt projekt blev støttet med 120.000 kr.

På vegne af organisationsbestyrelsen
– Laurits Roikum, formand

