
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Sommeren nærmer sig nu med hastige skridt. Det samme 

gør vores tilbagevenden til mere normale tilstande, i for-

hold til det daglige arbejde, og i forhold til at måtte mø-

des.   

 

Restriktioner ved møder i beboerdemokratiet 

Den seneste melding fra KAB er, at Indenrigs og Boligmi-

nisteriet, som en del af forsamlingsforbuddet, har tyde-

liggjort krav om fremvisning af coronapas i forhold til 

alle møder i det almene beboerdemokrati - uanset antal-

let af deltagere.  

Altså også til de ”små” møder i udvalg, afdelingsbesty-

relser m.v. Rammerne for møder og antallet af deltagere 

skal stadig overholde reglerne for forsamlinger. Det lille 

forsamlingsforbud ser p.t. sådan ud: 

 

Pr. 21. maj 2021: 50 personer indendørs og 100 personer 

udendørs 

 

Pr. 11. juni 2021: 100 personer indendørs 

 

Pr. 1. august 2021: Det lille forsamlingsforbud afskaffes.   

 

Vi skal fortsat holde god afstand, sidde ned – og bære 

maske, hvis deltagerne i mødet bevæger sig rundt i loka-

let. Vi skal også stadig have fokus på udluftning, rengø-

ring og håndsprit. Og har du symptomer på sygdom, 

skal du blive hjemme. Du kan læse mere her.  

 

Åbningstid i FFBs servicecentre 

Der er igen mulighed for personlig betjening i FFB’s tre 

servicecentre uden foregående aftale. Åbnings – og tele-

fontider fremgår nedenfor.    

 

 Telefontid Åbningstid 

Mandag 9-12 8-9 

Tirsdag 9-12 8-9 

Onsdag 9-12 8-9 

Torsdag 9-12 16-18 8-9 16-18 

Fredag 9-12  

 

 

 Ny ejendomsleder i FFB 

Maks Jørgensen er tiltrådt som ejendomsleder i FFBs ser-

vicenter på Finsensvej 141-143. Han kommer fra en stil-

ling som ejendomsmester samme sted og kender derfor 

området og afdelingerne indgående. Der vil pr. 1. juli 

2021 blive ansat en ny ejendomsmester.   

 

Vil du sidde i det boligsociale udvalg?  

Det boligsociale udvalg er et af organisationsbestyrelsens 

fire udvalg som arbejder med hvert deres specifikke om-

råde. Medlemmerne af udvalgene er dels organisations-

bestyrelsesmedlemmer, dels medlemmer fra afdelingsbe-

styrelserne. Udvalgsmøderne afholdes som udgangs-

punkt om eftermiddagen og der vil være tale om ca. 4 år-

lige møder.   

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte 

boligsocial leder Louise Cohn på 40 41 58 54.  

Du kan tilmelde dig udvalget på mail: ffb@kab-bolig.dk 

 

Tillykke til Skolevænget 

På vegne af Skolevænget søgte formanden Tina 20.000 kr. 

hos BL’s Vær Med pulje, til at løfte skolevængets uden-

dørsområde. Målet med projektet er at skabe et uderum 

der styrker fællesskabet for alle 117 lejligheder. Det skal 

fungere som Skolevængets centrale rum, som er frodigt, 

smukt og har plads til alle – uanset om der skal leges i 

sandkassen, drikkes kaffe på en bænk, dyrkes krydderur-

ter eller man skal vinde en petanquekamp over sin nabo.  

Vi siger stort tillykke med det flotte arbejde! 

 

Anlæggelse af haveanlæg i Tartuhus  

Renoveringen af Tartuhus er nu i sin afsluttende fase og 

noget af det sidste der anlægges, er et flot haveanlæg. 

Anlægget rummer både frugtbuske og bøgehække, samt 

et område hvor der anlægges ”Vild med Vilje” for at un-

derstøtte bedre biodiversitet.  

   Nyt fra Frederiksberg  
Forenede Boligselskaber 

                      Juni 2021  

https://www.kab-bolig.dk/nyheder/2021/fortsat-krav-om-coronapas
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Stor interesse for KAB’s sommerophold 

Igen i år afholder KAB sommerophold for både familier 

og seniorer. Familieopholdende foregår i Pindstrup Cen-

tret på det smukke Djursland og senioropholdet afvikles 

på Liselund seniorhøjskole ved Slagelse. Der har meget 

stor interesse for begge typer ophold, som alle afvikles i 

løbet af juli og august 2021.  

 

 

På vegne af organisationsbestyrelsen  

 

– Laurits Roikum, formand 

 


