
 

 

 

 

Nu, hvor efteråret banker på døren er det 

tid til endnu et Nyt fra FFB 

  

Trængselstider 

Kombinationen af stigende energipriser og voldsom in-

flation udgør en bekymrende cocktail. Det presser mange 

af vores beboere, som i forvejen har en udfordret øko-

nomi. 

 

Vores administrationsselskab KAB oplyser, at de allerede 

nu kan konstatere, at flere har svært ved at betale deres 

husleje.  

 

Hos ”os” har Frederiksberg Forsyning for nyligt varslet 

prisstigninger 33,6% på fjernvarme fra 1. januar 2023. 

 

På Frederiksberg Forsynings egen hjemmeside giver de 

et par vejledende eksempler på, hvad det kan give af 

merudgift til opvarmning af boligen: 

 

• For en familie på to personer i en 75 m2 lejlighed 

vil varmeregningen på årsbasis stige fra 9.537 kr. 

inkl. moms til 12.675 kr. inkl. moms - i alt en 

stigning på 3.137 kr. inkl. moms.  

. 

• For en familie på 4 personer i en 130 m2 stor 

villa vil varmeregningen på årsbasis stige fra 

12.422 kr. inkl. moms til 16.479 kr. inkl. moms - i 

alt en stigning på 4.057 kr. inkl. moms. 

 

Det er med baggrund i ovenstående anbefalingen, at den 

månedlige beboers aconto varmebetaling hæves med 

30%.  

 

Kontakt derfor, som afdelingsformand, meget gerne hur-

tigst muligt din driftschef og aftal nærmere.  

 

Fra KAB er der desuden udsendt et ekstra ”Nyt til Ejen-

domskontoret”, hvor der både er forslag til, hvad bebo-

erne kan gøre – og hvilke initiativer, der kan tages i drif-

ten. 

 

Gode råd og sparetips i øvrigt kan findes følgende steder: 

 

 

 

 

 

 

 

Frederiksberg Forsyning:  https://www.frb-forsy-

ning.dk/forside/varme/spareraad 

KABs hjemmeside: https://www.kab-bolig.dk/beboer   

Dansk Energi: www.danskenergi.dk  

Bolius: www.bolius.dk 

 

Det psykiske arbejdsmiljø – fin omtale 

Vi har for ikke lang tid siden igangsat en lidt længere 

proces for alle vores medarbejdere som handler om at 

styrke det psykiske arbejdsmiljø. 

 

Det har fagbladet Boligen skrevet en rigtig fin artikel om, 

som du kan læse ved at trykke på linket her: 

 

https://fagbladetboligen.dk/alle-nyheder/2022/okto-

ber/servicemedarbejder-jeg-far-kritik-hver-dag/ 

 

Folketingsvalget 

Stemmeprocenten i de almene boligområder har historisk 

set været lavere sammenlignet med resten af landet.  

 

Til folketingsvalget i 2019 stemte knap 75 procent af de 

stemmeberettigede almene beboere. Ved kommunalval-

get i 2017 og europaparlamentsvalget i 2019 var det knap 

58 procent og 52 procent. Ved de tre valg var valgdelta-

gelsen blandt beboerne i den almene sektor lavere sam-

menlignet med resten af befolkningen. 

 

Derfor har BL besluttet at starte en kampagne, der skal få 

flere af vores beboere til stemmeurnerne. 

  

Den bakker vi op om - kampagnen kommer blandt andet 

til at indeholde: 

• Plakater til opgangene med opfordring til at 

stemme. 

• Flyere til postkasser med oplysninger om valget 

og opfordring til at stemme. 

• Artikler i Fagbladet Boligen om stemmedelta-

gelse og valget. 

 

 

      Nyt fra Frederiksberg  

Forenede Boligselskaber 
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Dronningen på visit 

Det er nok ikke nogen hemmelighed at Dronningen 

lagde vejen forbi den 1. september for at festligholde ind-

vielsen af vores nye Betty Nansens Plads og overvære af-

sløringen af den smukke bronzeskulptur af Betty Nan-

sen. 

 

Det skete i forbindelse med Dronningens sommertogt, 

hvor Kongeskibet bringer regenten rundt i landet og altså 

denne gang til Frederiksberg. 

 

Det var et meget vellykket arrangement, som vores bolig-

sociale medarbejdere og servicecenterets medarbejdere 

havde lagt mange kræfter i at stable på benene. Stor tak 

og ros til dem. 

 

 
Dronningen ankommer sammen med vores borgmester Mi-

chael Vindfelt 

 

 
Et royalt håndtryk til FFB  

 
Skulpturen af Betty Nansens afsløres 

 

Under besøget fortalte vores kundechef, Kim Geertsen, 

dronningen om tankerne bag den nye plads.  

 

Du kan på linket høre Kim fortælle KABs medarbejder om 

besøget: https://vimeo.com/753824901 

 

På vegne af organisationsbestyrelsen  

– Laurits Roikum, formand 
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