
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

De fleste af os er nu på den anden side af sommerferien 

(og så kom det gode vejr!) og der er godt gang i FFB igen. 

 

I dette Nyhedsbrev kan du læse om: En særlig indsats for 

at styrke driften; de kommende afdelingsmøder og reno-

veringen af afdeling Søndermarken. 

 

En ekstra hånd til driften  

Det har været hårde tider for driften. Et kig ud ad vin-

duet har, i flere afdelinger, afsløret stort behov for en eks-

tra kærlig hånd til driften. Bede som ikke er blevet luget, 

skrald som ikke er blevet fjernet, græs og hække som har 

sukket efter at blive klippet & trimmet. 

 

Vi har både dygtige og arbejdsomme ansatte men CO-

VID-19, i kombination med de store renoveringer i Sol-

bjerg Have og Søndermarken, har været en giftig cock-

tail. 

 

På grund af Corona pandemien måtte vi gå ned på abso-

lut nøddrift. Vi bad alle om inden det nye ferie års start 

den 1. maj, at afvikle restferie og eventuelt opsparet over-

arbejde til afspadsering. 

 

På den måde passede vi på vores ansatte og vores bebo-

ere. Det lykkedes godt-, ingen af vores medarbejdere er 

blevet konstateret smittet og har derfor heller ikke med-

virket til smittespredning blandt vores beboere. 

 

På den anden side af ”nedlukningen” ventede sommer 

og sommerferie hvor vi – som altid – er i nedsat drift når 

hovedferien skal afvikles. Alt i alt blev det på den måde 

til en længere periode med færre hænder til de daglige 

opgaver. 

 

At de store renoveringer, Solbjerg Have, Havremarken, 

Tartuhus og helt i særklasse Søndermarken, samtidigt 

har fyldt rigtigt meget, har ikke gjort livet lettere for vo-

res ansatte i servicecenter Betty og servicecenter Solbjerg 

Have. 

 

Flere af jer har bemærket det og gjort os opmærksom på 

det. 

 

Vi har derfor i organisationsbestyrelsen, på et ekstraordi-

nært møde, besluttet nogle initiativer som hurtigt og 

markant skal være med til at styrke driften. 

 

Som det første skridt er der nu indgået aftale med et eks-

ternt firma, som skal sikre vores driftsledelse en midlerti-

dig mulighed for på ad hoc plan, at trække på ekstern bi-

stand. Det skal ske i særlige situationer hvor vores drifts-

organisation ikke er robust nok til, indenfor egne rækker, 

at sikre fornødne driftsopgaver udføres tilfredsstillende. 

 

Firmaet har det fantastiske navn ”Fejekosten”. Vi kender 

dem i forvejen, da de i en årrække har varetaget en række 

opgaver for ét af de gårdlaug, som afdeling Nyelands-

huse er en del af. 

 

Videre initiativer skal drøftes på et møde i vores driftsud-

valg den 13. august hvor en række af jer deltager. 

 

De kommende afdelings/beboermøder 

Jep-, det er højsæson for afvikling af beboermøder. 

 

Denne gang med et særligt COVID-19 tvist. Det skal 

nemlig frem til den 1. oktober være muligt, at stemme 

ved brug af fuldmagter, hvis man ikke selv kan møde op. 

 

Vi har derfor nu rettet standardteksten i indkaldelserne 

til afdelingsmøderne så muligheden fremgår tydeligt. 

Der er udarbejdet en særlig blanket, som kan rekvireres 

ved henvendelse til de enkelte servicecentre såfremt man 

ønsker, at give andre en fuldmagt til at stemme på ens 

vegne. 

 

Renoveringen af afdeling Søndermarken 

Den massive kritik og de heftige beskyldninger rettet 

mod FFB og KAB har gennem længere tid været en del af 

vores hverdag i sammenhæng med renoveringen af afde-

ling Søndermarken. 
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Mange, med en borgmester i spidsen, har med stærke 

holdninger kastet sig ind i sagen. 

 

Gennem TV-Lorry, læserbreve i Frederiksberg bladet, op-

slag på Facebook osv., har vi kunne følge med i hvad an-

dre mente der burde og skulle gøres. 

 

Vi har dog hele vejen igennem valgt at kommunikere di-

rekte med afdelingens beboere mens vi på de indre linjer 

har kæmpet en hård og indædt kamp mod rådgiver og 

entreprenør for, at bringe sagen på rette spor. 

 

I sidste ende er det imidlertid Søndermarkens egne bebo-

ere, som må tage stilling til hvad der skal ske.  

 

Sådan fungerer beboerdemokratiet nu engang i det al-

mene i modsætning til både privat og kommunalt ejede 

ejendomme. 

 

Vi har derfor indkaldt afdeling Søndermarkens beboere 

til et ekstraordinært afdelingsmøde mandag den 10. au-

gust. Her skal de tage stilling til et konkret forslag (som 

er vedhæftet dette Nyhedsbrev) om sagens videre frem-

drift. 

 

Det er ingen hemmelighed, at det i hele forløbet har væ-

ret ualmindeligt svært, at trænge igennem med fakta-, 

f.eks.: 

- At Frederiksberg kommune løbende hele vejen 

frem til den 16. juni har bekræftet, at der ikke var 

noget sundhedsmæssigt at udsætte på renove-

ringsarbejderne. 

- At beslutningen om at gennemføre renoverin-

gen, uden genhusning, oprindeligt blev truffet af 

Søndermarkens beboere på et afdelingsmøde i 

2017.  

 

Dette og meget andet kan du læse mere om i det ligele-

des vedhæftede notat, som giver en mere detaljeret viden 

og indsigt om sagen. Et notat som vi for en uges tid siden 

fandt behov for at maile til de enkelte kommunalbestyrel-

sesmedlemmer 

 

 

 

 

 

På vegne af organisationsbestyrelsen  

 

– Laurits Roikum, formand 

 
 


