
 

 

 

Vi går foråret i møde… 

Og med det, det første Nyhedsbrev i det nye år. 

 

Næppe er vi kommet nogenlunde fri af COVID før en ny 

bekymring har os; Krigen i Ukraine. Massive ødelæggel-

ser, menneskelige lidelser og flygtningestrøm i et histo-

risk omfang, er nu blevet en del af hverdagen i den del af 

verden vi føler os forbundet med. 

 

På det nære plan kommer også vores beboere til at op-

leve nogle af krigens konsekvenser. Stigende energipriser 

og generelt stigende priser i samfundet der utvivlsomt vil 

gøre det svært for mange at få et, i forvejen, presset bud-

get til at hænge sammen. 

 

I det lys er fokus på sparsommelighed og effektivisering, 

for dermed at holde huslejen mest muligt i ro, vigtigere 

end nogen sinde før. 

 

Nyt på personalefronten  
Kresten Bang Heinfelt, som I jo kender særligt fra Sol-

bjerg Have, overtog fra starten af det nye år stillingen 

som boligsocial leder efter Mutya Koudal, som gik på 

barsel. Samtidigt er Julius Struve blevet ansat som bo-

ligsocial koordinator i den boligsociale helhedsplan. Han 

har tidligere erfaring fra boligsocialt arbejde og speciali-

seret sig i inklusion og civilsamfundet. 

 

Justering af vores driftsstruktur 

For at styrke ledelseskraften på FFBs tre servicecentre har 

organisationsbestyrelsen besluttet at justere ledelses-

strukturen med virkning fra 1. april, på vores tre service-

centre. 

 

Hvor det før, formelt, alene var ejendomslederen som 

havde ansvaret for personaleledelsen, bliver det med 

denne justering nu centrenes ”næstkommanderende” 

som får det daglige ledelsesansvar overfor de tilknyttede 

funktionærer. Ledelsesopgaven/ansvaret bliver med ju-

steringen dermed mere bredt funderet og det giver os en 

mere robust driftsorganisation. 

 

En konsekvens af justeringen er ændrede stillingsbeteg-

nelser; Fremover hedder det Driftschef og ikke ejendoms-

leder og Serviceleder i stedet for ejendomsmester. 

 

Familieforøgelse 

Jeps, den er god nok. Vi er blevet én mere i FFB-familien. 

Der er tale om et velskabt plejecenter i seks etager med 125 

boliger, fællesrum og servicearealer. Den lille nye er alle-

rede blevet døbt og fået navnet Lindehaven. Afleverings-

protokollen blev underskrevet for en måneds tid siden så 

nu er Lindehaven vores til livslang glæde      . 

 

 
 

 

Hurra; Midler til 4 år mere 

Efter et langt sejt forløb er det lykkedes, med økonomisk 

støtte fra FFB, Frederiksberg Kommune og Landsbygge-

fonden, at forsætte den boligsociale indsats i Sønder-

marks- kvarteret, omfattende afdelingerne Søndermar-

ken, Tartuhus og Skolevænget, for en ny fireårige periode. 

 

Den boligsociale helhedsplan i Søndermarkskvarteret skal 

fortsat arbejde tæt sammen med beboerne og ejendoms-

driften om at forbedre trivsel, det gode naboskab og 

hjælpe de beboere, der måtte have behov for støtte i hver-

dagen. Det lokale team kommer til at bestå af Kresten 

Bang Heinfelt, Karen Gram og Julius Struve. 

 

 

      Nyt fra Frederiksberg  

Forenede Boligselskaber 
                        Marts 2022 

 



 
 

Flere penge! 

Vi har søgt og fået 200.000 kr. fra Velliv Fonden til en ind-

sats omkring det psykiske arbejdsmiljø på tværs af FFB.  

 

Der er ingen hemmelighed at tonen kan være hård og det 

kan være svært for vores medarbejdere at komme hjem 

med humøret i behold efter endt arbejdsdagen. En ar-

bejdsdag som kan indeholde mødet med ganske meget 

kritik, mistiild og vrede.  

 

Såvel vores kontoransatte, som vores ansatte i driften og 

vores boligsociale giver udtryk for dette.  

 

Med pengene fra Velliv kan vi nu inddrage og gøre brug 

af kompetente kræfter på området som skal hjælpe os til 

at rumme og håndtere den del af arbejdslivet. 

 

 

På vegne af organisationsbestyrelsen  

– Laurits Roikum, formand 

  
 

 


