
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

En gradvis tilbagevenden til normale tilstande 
Livets gang i FFB er rykket lidt tættere på den hverdag 

som vi kender fra før corona og ligesom det er tilfældet i 

KAB, er de fleste medarbejdere i FFB nu så småt tilbage 

på deres arbejdspladser. Det betyder at vi kan påtage os 

flere opgaver - såvel på servicecentrenes kontorer, som i 

de enkelte afdelinger og at det er igen er muligt at hen-

vende sig personligt på servicecentrene, efter forudgåen-

de aftale. Også de boligsociale aktiviteter er så småt ved 

at åbne mere op. Der afvikles så meget som det er muligt 

i mindre grupper og primært udenfor, ligesom det er 

muligt at mødes med beboere – efter forudgående aftale - 

om sager der kræver et fysisk møde.  

 

Vi er alle fortsat meget opmærksomme på at følge alle 

myndighedernes retningslinjer og anbefalinger, så det er 

trygt og forsvarligt for både beboere og medarbejdere at 

mødes.  

 

Coronakrisen har givet os nogle rigtig gode erfaringer 

med at holde møder digitalt, herunder organisationsbe-

styrelsesmøder og følgegruppemøder. Det er erfaringer 

vi også skal sørge for at drage nytte af i fremtiden. Men 

når det er sagt tror vi at vi alle sammen ser frem til igen 

at kunne mødes fysisk i større grupper igen. Det er des-

værre fortsat ikke muligt at holde afdelingsmøder, re-

præsentantskabsmøder mv. i fysisk form, så her må vi 

væbne os med lidt mere tålmodighed og afvente hvad 

myndighederne melder ud i den kommende tid.  

 

Ny boligaftale på plads  

I sidste uge blev der indgået en boligaftale med bred 

politisk opbakning. Aftalen sikrer at der kan bruges over 

30 mia. kr. fra Landsbyggefonden, til renoveringer i den 

almene sektor i perioden 2021-2026. Med 12 mia. allerede 

i år og over 6 mia. i 2021 skal det sikres at køen af afde-

linger der afventer at kunne igangsætte en renovering, 

kan nedbringes. Det er rigtig godt nyt for sektoren og for 

samfundsøkonomien. Der er et stort fokus på klimaet i 

aftalen, bl.a. er ambitionen at nedsætte sektorens energi-

forbrug betragteligt, ved at der gennemføres bæredygtige 

løsninger i de forestående renoveringer. Aftalen indbefat-

ter også en såkaldt Grøn garanti på 6 mia. kr. Garantien 

giver mulighed for driftstilskud til de enkelte afdelinger, 

hvis energibesparelserne viser sig ikke at leve fuldt ud op 

til forventningerne.  

 

Vi havde håbet, at rammerne for det fremtidige boligso-

ciale arbejde også ville være en del af aftalen. Det er ikke 

tilfældet, så her ligger fortsat et fælles arbejde for også at 

sikre denne vigtige indsats fremover. 

   

Renoveringen af afdeling Søndermarken 

Artikler i Frederiksberg Bladet og Berlingske samt et par 

indslag i TV2 Lorry. Jo vi er kommet i vælten på grund af 

renoveringen i Søndermarken. 

 

Vi har understreget overfor sagens entreprenør at der 

skal helt andre boller på suppen og strammes mere end 

gevaldigt op. Det er helt urimelige forhold en del af vores 

beboere er blevet budt. 

 

At vi kan tilbyde alle beboere som ikke ønsker at være i 

boligen, mens det indendørs arbejde pågår i boligen, 

midlertidig indkvartering på hotel er godt men kun en 

ringe trøst. Det vi har brug for, er at sagen kører på skin-

ner, så vi hurtigst muligt får afsluttet renoveringen og 

alle kan vende tilbage til deres egen dejligt nyrenoverede 

bolig. 

  

Betty II står færdigt og Betty IV tager form 

Betty II på Betty Nansens Allé er så godt som færdig og 

overdrages til FFB slut maj. Stilladset er pillet ned og man 

kan se den flotte gennemrenoverede bygning fra gadeplan. 

De første beboere kan flytte ind i bygningen i midt juni.  

 

Betty IV - som er navnet på den landskabsplan der skal 

binde området ved Betty I, Betty II og Medborgercentret 

sammen og skabe et attraktivt opholds – og bevægelsesrum 

- skrider også hastigt frem.   

 

   Nyt fra Frederiksberg  
Forenede Boligselskaber 

                      Maj 2020  



 
 

 
En ny renoveret Betty II  

 

 
Landskabsplanen Betty IV 

 

Vild med Vilje i Havremarken  

FFB’s afdeling Havremarken satser på øget biodiversitet i 

afdelingen og tager som de første i KAB-fællesskabet 

skridtet fuldt ud og omdanner dele af deres udeareal til 

en mere vild natur. Til glæde for insekter, fugle og ikke 

mindst beboerne. Du kan læse mere om overvejelserne 

bag samarbejde med Vild med Vilje her 

 

 

Den gode bestyrelse – KAB-fællesskabets be-

styrelsesuddannelse 

I august starter 2. modul af KAB’s bestyrelsesuddannel-

se. Uddannelsen lægger vægt på de ledelsesmæssige 

aspekter af bestyrelsesarbejdet og er derfor et godt sup-

plement til de øvrige kurser for beboervalgte som allere-

de tilbydes. Der vil bl.a. blive arbejdet med viden om 

ledelsesrollen som bestyrelsesmedlem, hvordan man 

arbejder med strategiske mål, afholder konstruktive og 

effektive møder, motiverer beboere til at være aktive, 

konflikthåndtering og meget andet. Uddannelsen består 

af syv moduler, hvor første modul er et internat fra fre-

dag til lørdag og de følgende moduler foregår i aftenti-

merne fra kl. 17.15 – 21.00 i KAB.  

 

Hvis man ønsker at deltage på kurset, skal man skrive en 

ansøgning til FFB’s organisationsbestyrelse, som derefter 

udvælger to kandidater, evt. til begge kurser hvis efter-

spørgslen er der. BEMÆRK at frist for tilmelding er 1. 

Juni  Du kan læse mere om uddannelsen og ansøge her  

 

 

På vegne af organisationsbestyrelsen  

– Laurits Roikum, formand 

 
 

 

 

https://www.kab-bolig.dk/nyheder/2020/havremarken-er-frontloeber-i-vild-med-vilje-indsats
https://cloud.frontplanner.com/Cloud1/FrontPlanner/EnrollmentDescription.aspx?cKey=KAB&pKey=KAB&catItemId=553&t=doeetUk%2BeL8ZeBUHCRKAToHAyFLY%2BfSFmBbMghdiOHqEdRQiOfvv50ghQ14MPrVNgppfHQwpWlnHZYNAJTO8geTCSUUhPWbsa62ghz2VIAPFuws0JTDIZ1Q7fij7KUQKBSKHeFy9E6E%3D

