
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Forår, markvandringer og fokus på budgetterne 

for 2022 

Sammen med de længere dage (i skrivende stund 3 timer 

og 41 minutter) nærmer vi os tiden for de årlige ”mark-

vandringer” Ejendomslederne vil tage initiativ til en snak 

med de respektive bestyrelser, om hvilke arbejder der 

skal prioriteres i året som kommer, og derfor skal med i 

budgetterne for 2022. Det leder frem til afdelingsmø-

derne i august/september måned, hvor budgetterne for 

det kommende år skal præsenteres og vedtages.   

  

Vi ved det har været slidsomt for alle parter (beboere, 

drift mv.) i de afdelinger som gennemgår renoveringer i 

disse år. Men på positivsiden, står vi der hvor vi kan kon-

statere, at renoveringen i Søndermarken nu forløber uden 

den helt store dramatik, og tilsvarende at renoveringssa-

gen i afdeling Solbjerg Have er afsluttet i god ro og or-

den.  

 

Styrkelse og effektivisering af driften 

Organisationsbestyrelsen besluttede i sommers, at der i 

en periode tilkøbes ekstra hjælp fra KAB til at gennemgå 

alle afdelingers vedligeholdelses- og fornyelsesplaner, 

samt til at udarbejde systematiske driftsplaner. Arbejdet 

er i fuld gang, og vil blandt andet give et bedre grundlag 

for forårets markvandringer. 

 

Men for at styrke og effektivisere driften yderligere har 

organisationsbestyrelsen taget endnu en række initiati-

ver. Det er blandt andet besluttet, at ejendomslederne i 

forbindelse med udkastene til driftsbudgetter for 2022 

præsenterer alle afdelingsbestyrelser for relevante effekti-

viseringstiltag, som kan indarbejdes i driftsbudgetterne. 

 

I den kommende tid vil der især blive arbejdet videre 

med affaldsområdet, da det har meget stor betydning for 

både arbejdsmiljø, økonomi og attraktive udearealer. Det 

er blandt andet temaet for næste møde i Driftsudvalget. 

 

Du kan fremover altid finde yderligere om drift og effek-

tivisering på: ffb-bolig.dk/ffb/drift-og-effektivisering 

 

Store flyttedag  
Servicecenter Solbjerg Have er flyttet til Finsensvej og tre 

af vores boligsociale medarbejdere (Louise, Kresten og 

Nynne) har indtaget lokalet de har efterladt. Der blevet 

flyttet rund på alt fra kopimaskiner til skriveborde og alle 

er nu landet glade og tilfredse i de nye omgivelser. Med 

rokaden har vi sikret servicecentret bedre fysiske rammer 

og fået samlet en del af de boligsociale medarbejdere un-

der samme tag, med alle de fordele som det giver for 

samarbejde, koordinering og arbejdsglæde. 

 

KAB kurser for beboervalgte 
KAB har for nyligt udsendt et kursusnyhedsbrev til be-

styrelsesmedlemmer i boligorganisationerne. 

Bemærk at der nu åbnes for tilmelding til studietur for af-

delingsbestyrelser i september og oktober. Turen er en 

erstatning for den tur, der blev aflyst sidste år pga. co-

rona. Derudover er der to nye kursustilbud med ny eks-

tern underviser: Konflikthåndtering for bestyrelsesmed-

lemmer og Tag trygt ordet, et kursus i præsentationstek-

nik. Du kan se mere om de forskellige kurser her: Kursus 

nyhedsbrev december (apsis.one) 

 

Vilde dyr på Stjernen! 

Gangtunnelerne på Stjernen er ikke et sted hvor beboerne 

nyder at opholde sig, men sådan behøver det ikke at 

være. Fremfor dystre og skumle, kan de i stedet være 

imødekommende og oplevelsesrige. En lokal kunstner og 

mangeårig beboer på Stjernen havde længe ærgret sig 

over hvordan tunnelerne så ud, og tog derfor initiativ til 

at kontakte bestyrelsen, for at tilbyde at udsmykke den 

ene af dem. Stjernens bestyrelse greb bolden og i dag er 

tunnelen omdannet til et eventyrligt maleri af dyr fra alle 

verdens kontinenter, samt fra den fri fantasi. Fremfor at 

være et sted man skynder sig igennem, er det nu et sted, 

hvor man kan stoppe op og gå på opdagelse i maleriet af 

de 100 dyr. Du kan se billeder og læse mere i Frederiks-

berg Bladet her: 

Henrik har sluppet 100 vilde dyr løs i en gangtunnel | 

ugeavisen.dk   
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Unge tager ansvar og bidrager til nabofælles-

skabet 

Rigtig mange børn og unge er hårdt ramt af corona-kri-

sen og lider store afsavn på grund af nedlukningen af 

skolerne, foreningslivet, begrænsede sociale kontakter, 

aflysning af arrangementer, fester, og ikke mindst be-

kymringer for deres familier og samfundet.  

Det er derfor fantastisk at de unge tager ansvar under en 

krise. De kan og skal inddrages -vi skal blot give dem 

muligheden for det. 

Pigerne på Stjernen er meget omsorgsfulde og meget op-

mærksomme på, at mange har det hårdt for tiden. 

Deres vilje stopper dog ikke ved kun at tænke på andre. 

De er klar til at handle og til at lave frivilligt arbejde i for-

bindelse med de restriktioner vi alle sammen lever un-

der. 

Pigerne blev så glade da de fik til opgave at lave et om-

sorgsbrev med en lille hilsen, ansigtsmasker og hånd-

sprit, til beboerne. De brugte flere timer på at finde ud af 

hvad de skulle skrive i brevet og lavede mange udkast 

inden de var helt tilfreds. Men først og fremmest var de 

glade for aktivt at kunne bidrage, og vise omsorg for na-

boer/medborgere. 

 

 
 

 
 

 

 

På vegne af organisationsbestyrelsen  

– Laurits Roikum, formand 

 


