
 

 

 

Foråret ER nu lige rundt om hjørnet og vi kan alle-

sammen glæde os over, at dagens længde i skrivende 

stund, er tiltaget med hele 3 timer og 53 minutter!  

Denne udgave af Nyt Fra FFB handler om stort og 

småt fra livets gang i FFB.  

 

Ny Ejendomsleder i Servicecenter Solbjerg 

Have 

Fra 1. februar 2019 er der en ny mand i spidsen for ledel-

sesteamet i servicecenter Solbjerg Have. Vi er meget gla-

de for at kunne byde Lars Juul Skals velkommen i stillin-

gen som ejendomsleder. Lars kommer fra en stilling som 

teamleder hos HOFOR A/S. Henrik Sorel varetager stil-

lingen som ejendomsmester, og udgør således den anden 

halvdel af ledelsesteamet.   

 

Afdeling Betty I er kommet godt fra start 

I november måned sidste år blev der nedsat en afde-

lingsbestyrelse i den nye afdeling Betty I. Herfra er det 

gået støt og roligt fremad med, at forme nogle gode 

rammer for livet i afdelingen. Engagementet er flot; både 

i forhold til at skabe et godt socialt miljø samt i forhold til 

de fysiske rammer, f.eks. indretning af tagterrassen og 

gæstelejligheden. På et ekstraordinært afdelingsmøde der 

blev afholdt 14. februar, blev både husorden og vedlige-

holdelsesreglement vedtaget. Endvidere overrakte FFB’s 

formand afdelingen 50.000 kr. til sociale projekter, som 

skal være til glæde og gavn for beboerne, og sikre en 

fortsat god udvikling.  

 

Velkommen til nye beboervalgte 

Vi vil gerne benytte lejligheden til, at sige velkommen til 

de nye beboervalgte. Vi ser frem til det fremtidige sam-

arbejde med jer. Vær opmærksomme på den brede vifte 

af muligheder for kurser og uddannelse i KAB/FFB du 

som beboervalgt har mulighed for at deltage i. Vi opfor-

drer jer alle til, at orientere jer herom på KAB’s hjemme-

side.   

 

FFB bygger nyt 

I slutningen af oktober måned står vores nye boligafde-

ling, som ligger på Roskildevej 55 i udkanten af Solbjerg 

Kirkegård, klar til at byde unge i uddannelse og flygt-

ninge velkommen. Bebyggelsen kommer til at bestå af i 

alt 41 boliger på 33 m². De enkelte boliger er indrettet 

som delebolig for to personer – henholdsvis to studeren-

de eller to flygtninge. Man har eget værelse og deler 

køkkenalrum, samt toilet/ bad med den anden beboer i 

boligen. Som ung studerende bliver man med sin bofælle 

koblet sammen i en mentor- og buddyordning med to 

flygtninge fra én af de andre boliger og man indgår i et 

forpligtende fællesskab i hverdagen med det formål at 

understøtte venskab, uddannelse og integration.  

  

Boligerne vil forhåbentligt udgøre et rigtigt godt afsæt 

for såvel de unge studerende som flygtningenes videre 

vej i tilværelsen.  

  

Som beboer med egen kontrakt i en ungdoms- eller fami-

liebolig i FFB kan man komme i betragtning til en bolig i 

den nye afdeling, hvis man syntes det nye boligkoncept 

lyder spændende. Som noget helt særligt har vi i organi-

sationsbestyrelsen besluttet at denne mulig også omfatter 

hjemmeboende unge som opfylder betingelserne (over 18 

år og under uddannelse). Nærmere oplysninger herom, 

samt om selv byggeriet, følger i næste måned hvor vi 

omdeler en særlig information til alle vores beboere. Men 

kunne du tænke dig lidt før at vide mere, kan man fra 

næste uge læse mere på Facebook og www.kab-bolig.dk 

– Boliger på vej 

 
 

Studietur til Göteborg 24. – 26. maj  

Årets studietur går hinsidan til Göteborg og omegn, så 

sæt allerede nu kryds i kalenderen. Traditionen tro byder 

turen på et spændende program, og er for såvel med-

lemmer af afdelingsbestyrelserne, samt medarbejdere i 

drift og administration. I vil få meget mere info når vi 

kommer lidt tættere på. 

 

   Nyt fra Frederiksberg  
Forenede Boligselskaber 

                       Marts 2019 

 

http://www.kab-bolig.dk/


 
 

 
 

 

Velkomstalliancen – fra nr. 65 til verdens-

klasse 

En ny undersøgelse placerer Danmark som nr. 65 ud af 

65 lande, når det kommer til at tage godt imod nye bor-

gere. Derfor har en række, store virksomheder med bl.a. 

Mærsk i spidsen startet initiativet Velkomstalliancen – og 

KAB er også med. Alliancens formål er at forene, for-

stærke og udbrede gode velkomster i bred forstand.  Det 

kan gøres af alle på mange enkle måder; en kop kaffe, en 

invitation og et godt grin er ofte nøglen til vores gæstfri-

hed. Hver af os kan give den hilsen som åbner døren til 

vores fællesskaber.  

I uge 4 blev velkomstugen afviklet. Formålet var at byde 

velkommen til byens mange fællesskaber, på forskellig 

vis. KAB deltog ved at der i otte boligområder med bo-

ligsociale helhedsplaner, blev budt på gratis kaffe og en 

snak om det gode naboskab. På Frederiksberg havde FFB 

taget opstilling med Søndermarken, hvor forfrosne forbi-

passerende blev budt på noget varmt at drikke.  Du kan 

læse mere her: https://www.kab-

bolig.dk/nyheder/2019/kab-byder-nye-velkommen-med-

smil-og-kaffe 

 

I Alliancen sidder udover KAB, også DGI, Nextstep by Bindslev, 

Mærsk, QVARTZ, ISS, Movia, Ungdommens Røde Kors, Copenha-

gen Capacity og International House Copenhagen. Alliancen 

er støttet af Tuborgfondet.  

 

 

 

På vegne af organisationsbestyrelsen  

 

– Laurits Roikum, formand 
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