
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Med efterårets komme er Covid-19 igen blusset op i sam-

fundet, det er vist ikke gået nogens opmærksomhed 

forbi. Med det er der også kommet skærpede COVID-19 

restriktioner. Dette ændrer imidlertid ikke ved, at man 

kan gennemføre møder med op til 500 personer, såfremt 

deltagerne bærer mundbind når de bevæger sig rundt, 

samt at de primært sidder ned med ansigtet i samme ret-

ning. Det vil sige at f.eks. vores repræsentantskabsmøde 

på onsdag og kommende afdelingsmøder, kan gennem-

føres som planlagt. 

 

Covid 19 lukkede servicecenter Betty 

Den stigende smitte i samfundet, mærkede FFB meget 

konkret, da Servicecenter Betty for ganske nyligt måtte 

lukke ned for personlig betjening, da en medarbejder var 

blevet konstateret positiv for sygdommen. Vedkom-

mende er heldigvis kommet sig. Episoden understreger 

vigtigheden af, at vi fortsat har et stort fokus på at tage 

forholdsregler og opretholde retningslinjerne samt at vi 

er i stand til at agere hurtigt, når situationer opstår.   

 

 

 

 

 

Nyt fra det boligsociale 

Vi har igennem årene haft en stærk boligsocial indsats 

med udgangspunkt i henholdsvis Søndermarkskvarteret, 

Solbjerg Have og afdeling Stjernen. I et tæt og koordine-

ret samarbejde med afdelingerne, kommunale myndighe-

der og frivillige organisationer er der skabt mange kon-

krete initiativer til glæde og gavn for vores beboere.  

På samme tid har vi gennem årene oplevet et stort og 

udækket behov for på tilsvarende måde at kunne under-

støtte beboerinitiativer i FFB’s øvrige afdelinger. Med 

budgettet for 2021 har vi derfor, som lovet i beretningen 

til repræsentantskabsmødet sidste år, skabt mulighed for 

at ansætte en medarbejder, som får dette som sin fornem-

ste opgave. Nynne Stadelund, som har vikarieret for Kre-

sten Bang Heinfelt i Solbjerg Have samt været tilknyttet 

byggesagen samme sted, vil fra 1. januar 2021 indtræde i 

stillingen. Vi glæder os til den videre dialog herom på 

den anden side af nytår.  

 

Vores nuværende boligsociale indsats i Søndermarks-

kvarteret (der omfatter Tartuhus, Skolevænget og Søn-

dermarken) finansieres i dag langt overvejende af Lands-

byggefonden og Frederiksberg Kommune.  

 

Vi står imidlertid nu i en situation, hvor vi må forvente, 

at Landsbyggefonden med udgangen af 2021 ikke læn-

gere bidrager økonomisk. Dette på grund af, at midlerne 

til boligsocialt arbejde er blevet reduceret med 100 mio. 

årligt. Det er rigtigt ærgerligt og en skidt situation, da 

området fortsat har behov for en fokuseret boligsocial 

indsats. På den baggrund har FFB nu indledt en dialog 

med Frederiksberg Kommune om at finde mulige løsnin-

ger, som kan sikre en fortsat indsats i området. 

 

Vi har en aktie i prisen; Frederiksberg Boldklub 

kåres af UEFA som Europas bedste græsrods-

klub 
Vi har gennem årene haft et tæt samarbejde med Frede-

riksberg Boldklub (FB). Vores tilgang har været at se 

sporten som et stærkt ”værktøj”, når det handler om at 

skabe ligeværd mellem forskellige kulturer og samvær 

på tværs af social baggrund og status. Værdier og en til-

gang som også kendetegner Frederiksberg Boldklub og 

nu har bragt klubben frem til at blive kåret som årets 

græsrodsklub i Europa. 

 

De modtager prisen for at tilbyde fodbold til alle uanset 

alder og niveau, og for at påtage sig et socialt ansvar for 

børn og unge, flygtninge og sygdomsramte. 

   Nyt fra Frederiksberg  
Forenede Boligselskaber 

                      Oktober 2020  



 
 

Klubben bestræber sig på at nå sine mål om, at fodbold  

skal være for alle, ved at have et tæt samarbejde med lo-

kalsamfundet. Her kommer vi, FFB, ind i billedet fordi vi 

i 2015, sammen med Dansk flygtningehjælp, kontaktede 

klubben med en ide om at flygtninge - i et integrations-

perspektiv - ville have god gavn af at træne i klubben 

sammen med etniske danskere. Den bold blev grebet, og 

det er gået over al forventning. På den baggrund arbejdes 

der nu hen imod at etablere et hold for kvindelige flygt-

ninge.      

 

Repræsentantskabsmøde den 28. oktober 

Sidst, men ikke mindst vil vi gerne benytte lejligheden til 

at minde om FFB’s repræsentantskabsmøde, som afhol-

des onsdag den 28. oktober kl. 17-19 i KAB’s billedsal.    

 

 

 

På vegne af organisationsbestyrelsen  

– Laurits Roikum, formand 

 
 

 


