
 

 

 

Det er så nemt at få stemt! 

Fra tidligere år ved vi, at stemmeprocenten i de alme-

ne boligområder er lavere end landsgennemsnittet.  

På den baggrund har BL – Danmarks Almene Boliger, 

iværksat en kampagne med det formål at få folk op af 

stolene og hen for at stemme.  

Den almene sektor har i den grad været på den politi-

ske dagsorden og ghettopakker, nedrivninger og om-

dannelse af udsatte boligområder er en realitet. Men 

hvordan ønsker vi, at den almene sektor skal se ud i 

fremtiden? Hvilken boligpolitik skal der føres? Det er 

bare et af de temaer som vi mener, at beboerne i den 

almene sektor skal være med til at bestemme. FFB 

bakker derfor fuldt op om projektet og opfordrer til at 

du gør din indflydelse gældende ved at stemme – 

både ved Europaparlamentsvalget d. 26. maj, samt 

ved folketingsvalget, som meget symbolsk afholdes 

Grundlovsdag d. 5. juni.    

 

Status på FFB’s beboerservice 

og driftsstruktur 

Ændringerne af FFB’s beboerservice er godt på vej. De 

nye telefon- og åbningstider trådte i kraft den 1. oktober 

2018, beboerappen ”Mig og Min Bolig” blev sat i drift i 

FFB den 4. april 2019 og det nye fælles akutnummer er i 

drift pr. 1. maj 2019. Dermed mangler nu kun nogle af de 

nye nøglebokse før den nye model for beboerservice er 

indført. 

 

Evaluering 

Organisationsbestyrelsen har besluttet at fremrykke eva-

lueringen af FFB’s beboerservice og driftsstruktur. Neden 

for kan I se hvad der skal ske.  I hører mere om det efter 

sommerferien. 

 Der afholdes dialogmøder med afdelingsbesty-

relserne i hvert servicecenter i løbet af oktober-

november, når de ordinære afdelingsmøder er 

afholdt i august-september. 

 Tilsvarende afholdes dialogmøder med medar-

bejderne i servicecentrene og i det administrative 

team i samme periode. 

 På baggrund af dialogmøderne med afdelings-

bestyrelserne og medarbejderne behandler orga-

nisationsbestyrelsen evalueringen i november. 

 Repræsentantskabet får lejlighed til at debattere 

beboerservice og driftsstruktur den 12. decem-

ber. 

 Eventuelle ændringer som følge af evaluerings-

forløbet behandles af organisationsbestyrelsen 

på det første møde i 2020. 

 

 

 
 

   Nyt fra Frederiksberg  
Forenede Boligselskaber 

                       Maj 2019 

 



 
 

Aktive fædre fik diplom på Rådhuset 

Ved en ceremoni på Rådhuset den 1. maj fik det første 

hold af baba-frivillige overrakt deres diplomer og high-

fives fra deres børn efter et vel overstået kursusforløb. 

 

Gennem 9 lørdage har fædrene mødt forskellige repræ-

sentanter for kommunen, lige fra sundhedsplejen til sko-

le og uddannelse.  På disse dialogmøder har parterne 

gensidigt udvekslet erfaringer, sparret og inspireret hin-

anden i forhold til børns behov. Mødet med fagpersoner-

ne har også givet fædrene mulighed for at fortælle om 

deres personlige oplevelser med blandt andre daginstitu-

tioner, skoler og klubber, og dermed givet anledning til 

refleksion hos begge parter. 

 

Fædrene vil fremover være til stede i og uden for de 

boligsociale områder, hvor projektet skal være med til at 

styrke fædres deltagelse i børns liv bl.a. gennem møder, 

netværksdannelse med andre fædre og sociale aktiviteter. 

 

Baba Frederiksberg er blevet til i et samarbejde mellem 

FFB, Lejerbo og Frederiksberg Kommune og bæres først 

og fremmest af aktive fædre fra forskellige boligområder.  

Fra FFB er der fædre med fra Stjernen, Solbjerg Have og 

Søndermarken. Derudover er der også fædre med fra 

Danmarksgården, Lejerbo.  

 

 

 
 

 

 

 

Roskildevej 54 

De indledende øvelser til indflytningen i FFB’s kommen-

de afdeling på Roskildevej 54 er i fuld sving. Ved hjælp af 

workshops og møder lærer de unge studerende og flygt-

ninge hinanden at kende og klædes på til at indgå i kon-

ceptet, som bygger på bl.a. en buddy-ordning, som skal 

sikre integration og en god start. Senest er der blevet 

afviklet en spændende og indholdsrig dag, som bl.a. bød 

på besøg fra Startblock Riekerhaven (et lignende projekt 

fra Amsterdam), teambuilding og fælles rundtur i Kø-

benhavn med kanalrundfart.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Hjertestartere i afdelingerne på vej  

Der er et stort ønske i organisationsbestyrelsen og blandt 

afdelingerne om hjertestartere i afdelingerne. Derfor blev 

det på organisationsbestyrelsesmødet i marts vedtaget, at 

FFB selvfølgelig skal bidrage til den positive udvikling 

med tilgængelige hjertestartere i bybilledet. De første 

hjertestartere er nu på vej, og der vil inden længe være 

hjertestartere i stort set alle selskabets afdelinger.  

 

 

  

 

 

Dirigentkorps i KAB – brug dem!  

Vidste du, at KAB har et korps af øvede dirigenter, som 

kan deltage ved afdelingsmøder og lignende? Du finder 

oversigten på bestyrelsesweb under ”Mit KAB” på KABs 

hjemmeside.  

 

Studieturen er udskudt til efteråret 

På grund af uforudsete og praktiske forhold bliver FFB-

studieturen for bestyrelser og medarbejdere til Göteborg 

rykket til 13.-15. september 2019. Vi vender tilbage med 

mere info, når tiden nærmer sig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På vegne af organisationsbestyrelsen  

 

– Laurits Roikum, formand 

 

 
 

 

 


