
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Årets første måned går på hæld og den har været lang, 

mørk og regnfuld. Men foråret rykker tættere på og i 

skrivende stund er dagen tiltaget med 1 time og 28 mi-

nutter, så det er da værd at glædes over!  

Denne måneds udgave af Nyt fra FFB er en skønsom 

blanding af stort og småt fra livets gang i FFB.  

 
Branden i Solbjerg Have  

Juleferien startede voldsomt for nogle af beboerne i FFB’s 

afdeling Solbjerg Have, da der natten til fredag den 20. 

december udbrød brand i en parkeret bil. Ilden spredte 

sig til flere biler samt til den udvendige del af bygningen. 

Røgudviklingen bevirkede, at en større gruppe beboere 

måtte evakueres, ingen kom heldigvis til skade. 

Både brandfolk og ansatte i FFB har håndteret situatio-

nen helt utrolig flot og professionelt, og der har været 

stor fokus på at udbedre de fysiske skader samt sikre, at 

de berørte beboere har fået hjælp og støtte til at komme 

igennem oplevelsen på bedst mulig vis. Så kæmpe tak – 

og stor ros til alle implicerede herfra!     

 

BL konference for 1. kreds 21.-22. marts 

BL 1. kreds afholder igen i år en konference med det 

formål at skabe netværk, videndeling og et godt afsæt for 

kreds-arbejdet i 2020. Kredsarbejdet i BL handler om 

realisering af BL’s målsætningsprogram og handlepro-

gram, samarbejdet på tværs af almene boligorganisatio-

ner samt det boligpolitiske arbejde for eksempel overfor 

kommunerne, men også for at støtte BL’s nationale poli-

tiske arbejde (se vedhæftede program).  

Konferencen afholdes i smukke rammer på Konventum i 

Helsingør, lørdag den 21. – søndag den 22. marts. Mål-

gruppen er beboervalgte og medarbejdere i boligorgani-

sationerne.  

Der er erfaringsmæssigt rift om pladserne, så tilmelding 

bør ske hurtigst muligt. Det gøres ved at udfylde ved-

hæftede tilmeldingsblanket og sende den til kurser-

beboervalgte@kab-bolig.dk. Deltagelsen betales af FFB.   

 

 

Godt gang i Bettyprojekterne 

Der er i øjeblikket stor byggeaktivitet i Betty-området, 

hvor alle tre igangværende projekter er i udførelsesfasen. 

Betty II med 76 boliger til mennesker med særlige behov 

bliver færdigt til maj, og stilladset er snart væk. Byggeriet 

af plejecentret Betty III med 125 plejeboliger er så småt 

begyndt, og der afholdes første spadestik den 21. februar. 

Og de første etaper af den samlede landskabsplan er 

færdige til sommer – den nye sti mod Langgade Station 

dog allerede i løbet af februar. 
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Første afdelingsmøde i Delehusene 

Torsdag den 23. januar afholdt FFB’s nye afdeling Delehu-

sene deres første afdelingsmøde. Godt halvdelen af beboer-

ne mødte op – og der var repræsentation fra begge beboer-

grupper, både danske studerende og flygtninge. Der var god 

stemning, kaffe og kage samt en masse gode ideer og for-

slag. Der blev valgt en super god bestyrelse på syv personer 

og derudover nedsat flere udvalg, som skal arbejde med 

bl.a. sports aktiviteter, de grønne områder, fællesspisning og 

et eventuelt kommende madprojekt. Slutteligt blev det be-

sluttet, at der skal startes en lektie-/hyggecafe i bebyggelsen. 

En repræsentant fra nabobebyggelsen ”De skæve boliger” 

mødte også op og der blev talt om det gode naboskab. 

 

Områdemøde i servicecenter Betty 

Mandag den 27. januar mødtes afdelingsbestyrelserne med 

driftsledelsen i servicecenter Betty til såkaldt områdemøde. 

Områdemøderne afholdes i alle de tre servicecentre og har 

til formål at skabe en platform for dialog mellem driften og 

de afdelinger, der betjenes af de respektive servicecentre, 

men i lige så høj grad at sikre mulighed for dialog afdelin-

gerne imellem. Dette både i forhold til at tale om fælles loka-

le udfordringer, men i høj grad også i forhold til, at drøfte 

potentialer for samarbejde på tværs af afdelingerne.    

 

Makkerlæsning i Søndermarkskvarteret 

Den boligsociale helhedsplan i Søndermarkskvarteret har 

indgået et samarbejde med Søndermarkskolen om pro-

jekt ”Makkerlæsning”. Projektet foregår flere steder i 

landet og går kort fortalt ud på, at unge 15-16 årige i 16 

uger mødes en gang om ugen med børn fra 1. og 2. klasse 

og læser sammen med dem. Formålet med indsatsen er 

at forbedre børnenes læseevner og læselyst. Indsatsen 

bliver fuldt tæt og evalueret af Center for Boligsocial 

Udvikling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På vegne af organisationsbestyrelsen  

 

– Laurits Roikum, formand 

 
 


