
 

 

 

Lunefulde april 

Så blev det april måned med det lunefulde vejr vi kender 

så godt; Sne den ene dag, regn og rusk den næste efter-

fulgt af dage med solskin og blå himmel. 

 

Med ønsket om en god Påske er her en opdatering på li-

vets gang i Frederiksberg Forenede Boligselskaber 

 (og omegne 😊), 

 

  

 
 

Nye naboer; Ukrainske flygtninge  

Mange i hele landet vil opleve at få en ny nabo, en ny 

kollega eller på anden måde stifte bekendtskab med for-

drevne flygtninge fra Ukraine.  

 

Der forventes nu op imod 100.000 flygtninge (hovedsage-

ligt kvinder og børn) til Danmark og en del af disse vil 

komme til Frederiksberg. 

 

Vi, og de øvrige almene boligorganisationer på Frede-

riksberg, arbejder samme med Frederiksberg Kommune  

for at hjælpe til med at skaffe nogle af de mange ly og tag 

over hovedet. 

 

Det bliver antageligt i en model, hvor Frederiksberg 

kommune i en tidsbegrænset periode på et ½ år lejer 

nogle af vores boliger efterhånden som de bliver ledige 

til brug for midlertidig indkvartering. 

 

 

 

 

 

 

Brand og brandsikkerhed 

I kølvandet på den meget voldsomme brand for et par 

uger siden i Vanløse er der kommet fornyet fokus på 

brandsikkerhed. 

 

Vores administrator, KAB, udsendte i den sammenhæng 

i sidste uge en særlig udgave af deres ”Nyt til ejendoms-

kontoret” som var helliget dette tema (se særskilt ved-

hæftede) 

 

Nyt på personalefronten  
Denne gang med ændringer på det boligsociale område. 

 

Nynne Kjøller Stadelund er gravid og går på barsel ul-

timo august. Vi skal derfor hurtigt ud at finde os en bar-

selsvikar så der forhåbentligt kan blive overlap på en må-

neds tid mellem de to. 

 

Vores lokale boligsociale leder, Kresten Heinfelt, er ble-

vet sygemeldt for en længere periode.  I Krestens fravær 

bliver boligsocial konsulent i KAB, Ulla Vanges, daglig 

leder af helhedsplanen og kommer til at vikariere for 

ham i de fleste samarbejdsfora. Vi er med Ulla i gode og 

trygge hænder da hun har været central i forhold til ud-

arbejdelsen af selve helhedsplanen og har deltaget i drøf-

telserne om denne med såvel Landsbyggefonden som 

Frederiksberg Kommune. 

 

I forhold til Delehusene var det allerede inden sygemel-

dingen af Kresten aftalt, at Julies Struve pr. 1 april skulle 

overtage ansvaret for opgaverne i forhold til afdelingen, 

så også her skal det nok køre fint videre. 

   

Driftschef til Betty Nansen servicecentret 

Så er den nye driftschef for Servicecenter Betty Nansen 

fundet. Det blev en gammel kending og en overordent-

ligt erfaren person med stort og indgående kendskab til 

FFB og i særdeleshed med netop Servicecentret, hvor han 

tidligere i en periode har været ansat som ejendomsme-

ster. 

Med virkning fra 1. april indtrådte Andreas Røpke i stil-

lingen som driftschef med det overordnede driftsansvar 

for Servicecenter Betty. Ad hoc support fra KAB vil sikre 

at Andreas fortsat vil kunne løfte nogle af de opgaver, 

som han i dag er involveret i og dermed fortsat også 

      Nyt fra Frederiksberg  
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deltage i betjeningen af organisationsbestyrelsen og betje-

ningen af driftsudvalget og byggeudvalget. 

 

Negativ rente; Skidt for regnskabet 

Den altovervejende del af FFB’s midler (forstået som af-

delingernes opsparede henlagte midler til kommende 

vedligeholdelsesarbejder) er, som alle øvrige boligorgani-

sationer i KABfællesskabet, anbragt i såkaldte investe-

ringsforeninger. Igennem årene er der leveret fine afkast, 

og gennemsnittet har siden 2009 været 2,75 % om året. På 

den lange bane, har investering dermed været en god for-

retning og – frem for alt – været bedre end alternativet; 

At de stod på en bankkonto. Det rokker desværre ikke 

ved, at det ”gør ondt” når renten – helt udsædvandeligt – 

går i negativ som det har været tilfældet i 2021 og fortsat 

er det her i 2022.  

 

Der er i afdelingernes budgetter for 2022 budgetteret 

med en forventet forretning af afdelingernes investerede 

midler på 0,44 %. I det omfang årsresultat for 2022, i lig-

hed med 2021, måtte ende med en mindre – eller negativ 

– forretning af afdelingernes midler vil dette påvirke de 

enkelte afdelingers årsresultat 

 

 

På vegne af organisationsbestyrelsen  

– Laurits Roikum, formand 

  
 

 

 

 


