
 

 

 

Vi går efteråret i møde… 

Selvom vejret er blevet mere regnfuldt og mørkere, er der 

stadig fuld fart på aktiviteterne i FFB. Lige fra fodbold-

skole til seniorhøjskole. Og alt det imellem… 

 

Frederiksberg Fodboldskole 2021 

Igen i år blev der afholdt fodboldskole i efterårsferien for 

75 børn og unge fra de almene boligområder på Frede-

riksberg. Til trods for regn og blæst var fodboldskolen 

igen i år en kæmpe succes. Det er som altid Frederiksberg 

Boldklubs dygtige trænere, der står for fodboldtræningen 

og turneringen om fredagen. De boligsociale medarbej-

dere sørgede for tilmeldinger, hjælpe med snørebånd, 

trøste når man fik en bold i hovedet, løse konflikter og alt 

det praktiske ved frokost og pauser.  

 

I år havde en masse lokale forretningsdrivende doneret 

præmier og både FCK og FCN havde doneret billetter til 

kampe. FCN havde også doneret drikkedunke og en sig-

neret spillertrøje, disse blev vundet til turneringen om 

fredagen. Den største præmie er den store Fair Play-po-

kal, som er sponseret af SSP, den blev vundet af en pige 

fra Søndermarken.  

 

Om fredagen var der mere end 10 børn og unge, der blev 

skrevet op i FB, så nu kan de vente på at blive kaldt ind 

til træning i deres flotte fodboldskoletrøjer. Det er 12. år 

at fodboldskolen afholdes, sidste år var aflyst pga. co-

rona, og vi tør godt garantere, at den kommer igen næste 

år. Vi glæder os til en uge med grin, jubel og god fod-

boldtræning. 

 

 

 
 

Højskoledage i Søndermarkskvarteret 

Uge 41 rimer i Søndermarkskvarteret på højskoledage. Et 

samskabende projekt, hvor OK-fonden Lotte, Medborg-

centeret på Nordens Plads, den Boligsociale Helhedsplan 

i Søndermarkskvarteret sammen med en ikke ubetydelig 

mængde frivillige for 5 år i træk inviterede ind til klassisk 

højskolestemning med sang, debat og fællesskab.  

 

Der var kaffe på kanderne, højt til loftet og plads til alle.  

Igen i år var der udsolgt med 65 deltagere og en god hånd-

fuld frivillige.  Blandt de mange foredrag på højskoleda-

gene 2021 kan nævnes tidligere højskoleforstander Birgitte 

Hansen, som tog deltagerne med på en musikalsk tidsrejse 

– ”Fra Grundtvig til Kim Larsen”, og historiker Asser Am-

disen som tog deltagerne gennem kongerækken fortalt 

gennem sladderhistorier og anekdoter.   

 

 

,  

 

      Nyt fra Frederiksberg  

Forenede Boligselskaber 
                        Oktober/november 2021 

 



 
 

Fremtidens beboerdemokrater og land-

skabsarkitekter bor nok på Stjernen 

Stjernen forbereder p.t. et projekt med udskiftning af klo-

akker og Lokal Afledning af Regnvand (LAR), og Stjer-

nens børn og unge har bidraget i processen. 

 

De boligsociale har lavet et minifremtidsværksted for en 

gruppe unge, hvor de kunne komme med deres idéer til 

Stjernens udearealer. Tre unge piger fortalte til et infor-

mationsmøde for Stjernens beboere om de unges mange 

idéer. Til det ekstraordinære Afdelingsmøde den 17/8 21 

mødte 12 unge op, og de spurgte bl.a. om der kunne 

komme bedre aftenlys ved boldbanerne, og så ville de 

sikre sig, at boldbanerne bevares.  

 

En anden gruppe af børn har lavet en farverig og kreativ 

model af Stjernen. Den er lavet af en masonitplade med 

genbrugsmaterialer og masser af vat, silkepapir og pibe-

rensere. Børnenes model har legepladser med høje ruts-

hebaner, svævebaner og klatrestativer. På pladsen foran 

Den Gule Pavillon er der stadigvæk en græsplæne med 

det store juletræ og plads til cirkusskole, Street Party og 

borde og bænke med ryglæn til de gamle. En af pigerne 

ønskede, ”at der ikke skulle være for meget plastik på legeplad-

sen, for det er ikke godt for fremtiden”.  

 

Børnene er optaget af, at Stjernen skal fyldes med farver, 

frugttræer, vandfald, krydderurter, buske med bær og 

som noget helt naturligt: Tagterrasser og blomster på ta-

gene. Gad vide, om nogle af fremtidens beboerdemokra-

ter og miljøbevidste landskabsarkitekter bor på Stjernen? 

 

Skud i Solbjerg Have 

Som nogle af jer måske ved, har der været skud i Solbjerg 

have. Der var tale om løse skud fra en startpistol, som 

man fx bruger til sportsbegivenheder. En mindreårig 

dreng uden tilknytning til Solbjerg Have er blevet pågre-

bet og overdraget til de sociale myndigheder.  

 

Gode gamle Bjørn fortsætter i ny funktion 

Bjørn Kalmar Andersen fortsætter i FFB – nu som ejen-

domsmester i Servicecenter Solbjerg Have, da Martin 

Søndergaard har fået et tilbud, han ikke kunne sige nej til 

fra sin tidligere arbejdsgiver. Dejligt at gense Bjørn. 
 

 
 

Fra COVID-19 til influenza 

Med COVID-19 på retur er der blevet ”plads til” influen-

zaen. KAB har forhandlet en pris på influenzavaccine 

gennem Danske Lægers Vaccinations Service til ansatte 

på ejendomskontorerne (185 kr. pr. vaccine), som tilby-

des FFBs ansatte.  

 

 
 

Så skal der afvikles ferie! 

Med den nye ferielov skal alt opsparet ferie nu være af-

viklet inden årets udgangen og ikke, som tidligere, sene-

ste med udgangen af april måned. 

 

Det betyder at vores medarbejder her i overgangeårs året 

mellem den gamle ferielov og den nye, skal afvikle deres 

opsparende ferie i løbet af færre måneder og vi derfor 

frem til årsskiftet vil have flere af vores medarbejdere på 

ferie end sædvanligt. 

 

Driftens kommunikation med afdelingsbe-

styrelserne i faste rammer 

Nogen vil måske finde det overflødigt eller lige i over-

kanten men det er efterlyst fra manges side; En mere sta-

bil og kontinuerlig information fra driften til afdelingsbe-

styrelsen.  

 



 
 

Med virkning fra denne måned har vi derfor lagt det i 

meget faste rammer: 1) Omkring den 15. i hver måned en 

mail fra ejendomslederen til de enkelte bestyrelser med 

en kort orientering om udførte opgaver og kommende 

tiltag, 2) en mail sidst på måneden, på tværs af afdelinger 

tilknyttet de respektive servicecentre, med beskrivelse af 

de væsentligste aktiviteter den forløbende og kommende 

måned, samt 3) Senest 8 dage før afdelingsbestyrelses 

næste møde vil ejendomslederen (hvis datoen er kendt) 

maile en budgetopfølgning med bemærkninger samme 

med en oversigt over henholdsvis afsluttede sager kom-

mende sager. 

 

Ovenstående alt sammen som supplement til de ½ årlige 

møder, hvor driften mødes med afdelingsbestyrel-

serne/formændene for fordelingerne tilknyttet service-

centret. 

 

 

På vegne af organisationsbestyrelsen  

– Laurits Roikum, formand 

  
 

 


