
 

 

 

Fælles drift i FFB 

På repræsentantskabsmødet den 7. december blev orga-

nisationens beslutning om at omdanne FFB til ét samlet 

driftsfællesskab, herunder hvordan det skal organiseres i 

praksis, fremlagt.  

Fra 1. januar 2019 vil der være tre driftsteams i FFB som 

hver især skal betjene et antal afdelinger. De får ud-

gangspunkt i hhv. Solbjerg Have, på Stjernen og i Søn-

dermarken. Der vil også være mulighed for personlig 

henvendelse tre steder; nemlig i Solbjerg Have, på Stjer-

nen og på Betty Nansens Allé. Administrationen samles 

på Finsensvej, hvor muligheden for at henvende sig tele-

fonisk og via mail, vil blive udvidet betragteligt.  

Langt de fleste medarbejdere vil fortsat være tilknyttet de 

afdelinger de er i dag, og der vil under alle omstændig-

heder være tale om at et hold af faste medarbejdere skal 

betjene afdelingerne. Nogle medarbejdere vil dog komme 

til at arbejde langt mere på tværs f.eks. i form af syns 

teams mv. Det er noget driftsmedarbejderne har efterlyst, 

så det glæder vi os til at komme i gang med, formentlig 

allerede i løbet af 2018.   

Der var på mødet en god stemning omkring beslutningen 

og det betyder, at vi nu går i gang med næste fase af 

processen, hvor vi skal blive meget mere konkrete om-

kring, hvordan vi skal gøre i praksis, herunder hvordan 

vi sikrer en enkel og overskuelig måde, hvorpå afdelin-

gerne kan vælge serviceniveau. Det bliver en spændende 

proces som vi glæder os meget til at komme i gang med. I 

vil i den nærmeste fremtid blive inviteret til dialogmøder 

i de teams som I fremover vil indgå i – mere om det i 

starten af det nye år.  

 

KAB får nyt domicil 

Efter et langt tilløb af er det nu endelig faldet på plads, at 

KAB´s kommende adresse bliver Enghavevej 81. Et rig-

tigt interessant sted midt mellem Vesterbro og Sydhav-

nen med god infrastruktur tæt på. 

Det nye KAB-hus vil have en størrelse på 7.400 kvm. med 

plads til omkring 400 medarbejdere. 

Nu skal der tegnes, laves lokalplan og bygges. Derfor vil 

KAB fortsat være at finde på den gamle velkendte adres-

se indtil primo 2021. Billedet giver et indtryk af størrelse 

og placering af den kommende bygning, men er ikke et 

udtryk for hvordan bygningen vil komme til at se ud.   

 

  

 

 

 

Fødselsdagsreception Kundechef Kim Geertsen 

 I anledning af, at kundechef Kim Geertsen fylder 60 år, 

afholdes fødselsdagsreception tirsdag den 19. december 

2017 kl. 14-16. Receptionen afholdes i Frederiksberg Tea-

ter, der ligger Finsensvej 139 og her vil der være både lidt 

at spise og drikke.  

  

Glædelig jul og godt nytår! 

Sidst men ikke mindst vil vi gerne benytte lejligheden til 

at ønske jer alle en glædelig jul og et rigtig godt nytår. 

Tak for jeres indsats og et godt samarbejde i 2017, vi glæ-

der os til et fortsat godt samarbejde i det nye år.      

 

 

 
 

 

På vegne af organisationsbestyrelsen  

– Laurits Roikum, formand 

 

      Nyt fra Frederiksberg  

Forenede Boligselskaber 
                        December 2017 

 

http://www.kab-intra.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=/Files/Filer/UploadImageef0d76ce-9abc-4ef1-bbb5-b8bf7bcea324.png

