
 

 

 

Velkommen tilbage efter en solrig sommer 

Bladene på træerne er allerede ved at skifte farve og som-

merferien kan føles som et tabt kapitel. Ikke desto mindre 

skal der lyde et velkommen tilbage fra ferien til jer alle, 

hvor hamsterhjulet for en tid – forhåbentligt - har fået lov 

til at stå helt stille! 

 

 
 

 

Holdskifte i det boligsociale 

Louise Cohn Jacobsens har fået nyt job i Frederiksberg 

Kommune – heldigvis stadig på det boligsociale område, 

som netværkskoordinator. Louise afløses af Mutya 

Koudal, som kommer fra en stilling i KAB.  

 

Der skal også lyde et velkommen til Bettina Holst, som er 

ny boligsocial medarbejder i Solbjerg Have ansat af Fre-

deriksberg Kommune. Hun skal bl.a. arbejde med områ-

deudviklingen og har allerede fundet sig godt til rette på 

ejendomskontoret i Solbjerg Have.  

 

Ophævelse af afstands- og arealkrav 

Fra og med d. 14. august kan beboerlokaler igen anven-

des uden restriktioner på deltagerantal, og beboerdemo-

kratiet kan holde møder etc. Hensigtsmæssig adfærd skal 

stadig opretholdes, så smitterisiko minimeres, og hånd-

sprit skal være tilgængelig. Fra d. 1. sept. ophæves krav 

om fremvisning af corona-pas.  

 

Husk spændende kurser i KAB-regi  

Der er gode kurser i KAB-regi for både beboervalgte og 

driften. Som beboervalgt kan du fx blive klogere på det 

gode bestyrelsesarbejde eller økonomistyring, og driften 

har mulighed for at få indblik i varmeteknik eller psykisk 

sårbarhed. 

 

Action-card til servicecentrene 

Servicecentrene har inden sommerferien fået udleveret 

let tilgængelige retningslinjer i oversigtsform. De kan be-

nyttes i mødet med beboere, der har sociale problemer el-

ler udfordringer. De første tilbagemeldinger er meget po-

sitive. Selv kommunen har spurgt, om de må bruge 

guiden.   

 

Sommerfest i Solbjerg have 

Solbjerg Have har netop holdt sommerfest ovenpå afslut-

ningen af renoveringerne. Og det var en bragende succes. 

Vejret var godt og 40 børn + forældre deltog i eftermidda-

gens mange aktiviteter. Der var skattejagt, konkurrencer 

og snobrød, men klovnen Tapé var dagens højdepunkt.   

 

Til festen om aftenen var der god musik bl.a. et lokalt 

band og de 100 spisende gæster nød mad og festligt sel-

skab.  
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Franske fornemmelser for Betty I 

En stor delegation af franskmænd/kvinder med interesse 

for urban byudvikling og social bæredygtighed besøger 

Betty I, i løbet af august. Studiebesøget er kommet i stand 

i samarbejde med BL og fokus er, hvordan den sociale di-

mension spiller sammen med renoveringer og nybyggeri. 

Og det skorter ikke på høje titler i deltagerkredsen.   

 

Cirkusskole på Stjernen 

Under corona har Cirkus Panik spredt glæde i en lang 

række boligområder med deres altancirkus. De fik os til 

at grine og glemme coronaen for en stund. Torsdag den 

22. juli kom Cirkus Panik til Stjernen med deres cirkus-

telt, så børn fra hele Frederiksberg fik mulighed for at gå 

i cirkusskole i sommerferien. Projektet blev støttet af 

Slots- og Kulturstyrelsen.  

 

I tre dage prøvede 40 børn at jonglere, danse, stå på line, 

køre på ethjulede cykler, hoppe i sjippetov og meget 

mere. De nød at arbejde med de professionelle artister, 

og de accepterede, at træningen også krævede koncentra-

tion og disciplin.  

 

Søndag den 25. juli var børnene klar til at tage cirkustøjet 

på, og forvandle Cirkus Panik til Cirkus Stjernen.  De 

mange stolte familiemedlemmer og nysgerrige naboer og 

Frederiksbergborgere fik en dejlig eftermiddag med to 

flotte gallaforestillinger og masser af gøgl og god musik 

fra Cirkus Paniks husorkester. Børnene fra Cirkus Stjer-

nen fik en fælles oplevelse de sent vil glemme. 

 

 

 
 

Flot omtale af FFB og flygtningefodbold 

FFBs initiativ til flygtningefodbold i samarbejde med Fre-

deriksbergs Boldklub får en rigtig fin omtale, herunder 

den værdi det har givet flygtninge at deltage. Omtalen er 

i forbindelse med OL og Det Olympiske Flygtningehold, 

der har deltaget i Tokyo i år. Hør mere her: 

https://youtu.be/tYD73s4gWH4 

 

For vild have i Tartuhus 

Renoveringerne i Tartuhus er ved at være fortid og den 

skønne vilde have er nu taget i brug. Det fejres med som-

merfest i haven d. 28. august.  

 

 
 

https://youtu.be/tYD73s4gWH4


 
 

 
 

 

 

På vegne af organisationsbestyrelsen  

– Laurits Roikum, formand 

  
 

 


