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fsb har nu formuleret en række politikker, der fastlægger de principper, boligselskabet skal følge - bl.a. en økonomisk politik. Den handler i korte træk om, at
vi skal være omkostningsbevidste, bruge de opsparede midler aktivt til at fremtidssikre og udvikle boligområderne og investere med størst muligt afkast og
mindst mulig risiko. Sidst men absolut ikke mindst skal fsb’s ydelser til boligafdelingerne være af høj kvalitet og samtidig have en fornuftig pris. Det er det,
vi arbejder for i fsb.
Det er godt at sætte ord på de principper, fsb skal følge. Godt at have et grundlag, der holder os på sporet. For bag ordene er det beboerne, som er i centrum.
Det er dem, der er det bærende fundament, og det er deres penge, vi skal tage
hånd om på den allerbedste måde. Derfor kan fsb’s beboere med rette forvente, at ordene i den økonomiske politik ikke kun er ord på et stykke papir.
Huslejekroner er ’motoren’ i fsb’s økonomi. Og det er dem, som fsb skal forvalte på
bedst mulig måde. Der er ingen, der skal tjene på lejerne; det er grundtanken bag
et alment boligselskab. Vi taler om balanceleje, som betyder, at der skal opkræves
den husleje, der skal til for at dække udgifterne. Hverken mere eller mindre.
Hvad får beboerne så for huslejen? En del handler om den daglige drift. Der
skal være lys og varme på fællesarealer, affaldet skal fjernes, og der skal betales
løn til de ansatte på ejendomskontoret. Der skal også betales ejendomsskatter,
kloakafgifter og forsikringer. Lån på ejendommen skal betales tilbage, og der
skal lægges penge til side, så ejendommen kan vedligeholdes.
En anden del af huslejen går til administration, og det er et fast beløb pr. lejemål. Det fastsættes årligt ud fra de udgifter, der er til administration. Også her
skal der være balance, og her er der naturligvis heller ikke nogen, der skal hente
en fortjeneste. Administrationen skal sørge for alt fra udlejning og drift af boligafdelingerne til gennemførelse af store renoveringer. Og vel at mærke ikke bare
sørge for, men sørge for det på den bedste og mest rentable måde.
Der skal også afsættes penge til, at boligerne renoveres og lever op til tidens og
fremtidens krav. Det er lovpligtigt at betale til Landsbyggefonden, der er fælles for alle almene boligorganisationer. Herfra er det så muligt at få tilskud fx til
større renoveringer, så huslejestigningen bliver mindre for den enkelte.
Dispositionsfonden er den enkelte organisations fælles opsparing. Den kan primært bruges til at sikre organisationens og boligafdelingernes eksistens. Derfor kan den også bruges til at støtte renoveringer og sociale indsatser. Det gør
vi i stigende omfang i fsb, for det er vigtigt, at beboernes penge kommer beboerne til gode.
Vi skal forvalte beboernes penge på bedst mulig måde, så de får mest muligt
ud af de trods alt begrænsede midler. Det er det, der står i den økonomiske politik, og det er det, vi arbejder for i fsb.
Birthe Qasem formand i fsb
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Beboerformand Svend Erik Sørensen er
ikke forbavset over, at Arkitektforeningen
har peget på Bellahøjhusene som et af
landets bedste almene boligbyggerier.
- Vi har jo det hele. Flot arkitektur, lys, luft
og en spændende historie, siger han.

bellahøj

Bellahøj og Bispeparken på

over bedste byggerier
Tekst Frank Ulstrup

Foto Frank Ulstrup

fsb fik en fornem placering, da tre eksperter udpegede Danmarks bedste almene boligbyggerier.
Ikke overraskende, lyder det fra to af beboerne.
ys, luft og æstetik. Det er de tre kvaliteter, Jannie Rosenberg Bendsen fremhæver, når hun skal forklare, hvorfor hun peger på Bellahøjhusene og Bispeparken som to
af Danmarks bedste almene boligbyggerier.
- Begge byggerier var forud for deres tid - både hvad angår arkitektur, materialer og den måde de er placeret på, siger Jannie Rosenberg Bendsen, der er projektleder på Dansk Arkitektur Center.
Det var i den egenskab, at hun og to andre eksperter forleden blev
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ringet op af Arkitektforeningen, der arbejdede på en top fem liste
over de bedste almene boligbyggerier i kongeriget Danmark.
- Jeg pegede på de to byggerier, fordi de begge var med til at
sætte nye standarder for, hvordan man bygger boliger i Danmark, siger Jannie Rosenberg Bendsen.
En arkitektonisk forløber
- Tidligere havde man stort set kun bygget karréer uden tanke

boligbyggeri der holder

for grønne områder og lysindfald i lejlighederne. Med Bellahøj
og Bispeparken brød man karrerne op og placerede bygningerne frit, så man fik masser af lys ind i stuerne og mindre i soveværelserne. Samtidig anlagde man grønne områder rundt om, så
beboerne fik rigeligt med frisk luft.
Tankerne om lys og luft kom frem i 1920’erne og 1930’ernes Europa, men slog først for alvor igennem i Danmark i 1950’erne.
Bispeparken, der blev tegnet af Kooperative Arkitekter, stod imidlertid færdig i 1942, og blev dermed en arkitektonisk forløber.
- Efter min mening er Bispeparken et rigtig smukt byggeri, der
kombinerer et flot, gult murværk med synlig beton. Samtidig
var det et af de første almene boligbyggerier med altaner, lyder
Jannie Rosenberg Bendsens vurdering.
Et landskab med huse i
Formand for Bispeparkens afdelingsbestyrelse, Jean Thierry, kunne ikke være mere enig.
- Et eller andet sted synes jeg, det er lidt af et flagskib. Arkitekturen er efter min mening utrolig flot, og selve området vil jeg
næsten betegne som et landskab med huse i.
Jean Thierry mener, arkitekturen er vigtig for beboernes velbefindende. Det er den i hvert fald for hans eget vedkommende.
- På det underbevidste plan tror jeg, omgivelsernes udseende
spiller en stor rolle for, hvordan man har det. Det havde ikke været det samme, hvis der var tale om grå beton.
Og det synspunkt er der tilsyneladende flere af Bispeparkens beboere, der er enig i. I hvert fald har flere af dem boet der lige siden byggeriet stod færdigt starten af 1940’erne.
Jean Thierry vil dog ikke garantere, at han er lige så vedholdende, men skulle han få lyst, så findes mulighederne.
- Der er lejligheder i alle størrelser og dermed til alle livssituati-

- Det var en fejl, at der blev gjort indhug i de grønne
områder for at få plads til parkeringspladser, siger
formand for Bispeparkens afdelingsbestyrelse,
Jean Thierry. Men bortset fra det er han helt enig
i arkitekternes vurdering af Bispeparken som et af
landets bedste almene boligbyggerier.

oner. På den måde kan jeg faktisk godt forstå de beboere, der
har valgt at blive.
Det første høje byggeri
Mens Bispeparken var et af de første almene boligbyggerier med
altaner, blev Bellahøj det første danske forsøg på at bygge højt.
Husene, der var færdige i 1956, blev den direkte følge af en lovændring i 1939. Fra da af blev det i Københavns Kommune tilladt at bygge i mange etager. Den udfordring kastede Svenn
Eske Kristensen og flere andre arkitekter sig over, og det slap de
rigtig godt fra, mener Jannie Rosenberg Bendsen.
- Bellahøj er efter min mening et meget velproportioneret forsøg
på at skabe mange boliger på meget lidt plads. Samtidig er husene interessante i forhold til den byggetekniske udvikling. Dels
er lejlighederne større og dels er det første gang, man benytter
beton og præfabrikerede elementer i dansk boligbyggeri.
Med udsigt til Sverige
At Bellahøjhusene er interessant byggeri, er beboerformand
Svend Erik Sørensen helt enig i. Faktisk så enig, at han nu har
boet der i 15 år.
- Det overrasker mig ikke, at vi er med på listen. Det er et godt
sted at bo med lyse lejligheder og masser af grønne områder.
Når Svend Erik Sørensen kikker ud af vinduet på 4. sal, kan han se
helt til Sverige. Det skyldes, at arkitekterne har forskudt bygningerne, så man uanset lejlighedens placering kan se langt omkring. På
den måde virker byggeriet meget luftigt, og man får ingen klaustrofobi, forklarer han. Og arkitekturen fejler heller ikke noget:
- Jeg synes, det er flot - eller det var det i hvert fald, da det blev
bygget i sin tid. Nu trænger facaden til en kærlig hånd, så det er
næste projekt, vi skal i gang med.

*
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borgmester bor alment

Hvis ikke jeg

hvem så?
Tekst Birgitte Thorsen, bth@fsb.dkt

Foto Carsten Andersen

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev er flyttet ind i fsb Blågården.
Og det er ikke tilfældigt, for Anna Mee vil gerne bo alment, være med til at udrydde ghettobegrebet og bidrage til det fællesskab, hun møder her.
eg glæder mig rigtig meget til at engagere mig i
lokalsamfundet. Ordene kommer fra Anna Mee Allerslev, der er beskæftigelses- og integrationsborgmester
i Københavns Kommune og medlem af Radikale Venstre. Og de
falder ikke et hvilket som helst sted. For Anna Mee er flyttet ind
i fsb Blågården, og det er netop på en café her i hjertet af Nørrebro, at fsb beboerens udsendte og borgmesteren mødes for
at få en snak.
- Det er vigtigt ikke at være alt for meget på rådhuset. Det giver
noget helt andet at opholde sig i et af de boligområder, man driver politik for. Nørrebro er en fantastisk bydel med så stor mangfoldighed. Og hvis ikke jeg som borgmester for integration og
beskæftigelse skulle bo her, hvem skulle så, spørger Anna Mee,
som selv har fået en bolig via fleksibel udlejning, der bl.a. betyder, at personer med fast arbejde kan få en bolig hurtigere i udvalgte boligområder.
Samarbejde med boligselskaber er afgørende
Netop den fleksible udlejning ser Anna Mee som et eksempel på
det gode samarbejde mellem boligselskaberne og kommunen
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- et samarbejde der har gjort en forskel, og som skaber den mangfoldighed, hun ser som en drivkraft i boligområderne.
- Det er fuldstændig afgørende, at kommunen og boligselskaberne arbejder sammen. Lokale beskæftigelsesindsatser og helhedsplaner for særligt udvalgte boligområder er eksempler på
den fælles indsats. Og vi arbejder hele tiden på at udvikle samarbejdet. Et eksempel på det er, at kommunen vil invitere boligselskaber til at indgå i et partnerskab i et forsøg på at lave hele
opgange om til små bofællesskaber for studerende, siger hun.
Fra ghetto til udvalgt boligområde
Anna Mee bruger ikke ordet ’ghetto’ om de boligområder, hun taler om. Heller ikke udtrykket ’udsatte boligområder’ vækker rigtig
genklang hos borgmesteren. Hun foretrækker at sige ’udvalgte boligområder’. For det er det, de er. Udvalgt til særligt politisk fokus,
fordi der er stor arbejdsløshed og problemer med integration.
- Ordet ’ghetto’ skaber skræmmebilleder og stempler beboerne i
området. Det er en direkte skadelig retorik, der bl.a. modarbejder
den indsats, kommunen og boligselskaberne gør sammen. Ord
er med til at skabe virkeligheden, men understreger Anna
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Mee kraftigt - ord er selvfølgelig ikke hele virkeligheden. Der er
tunge problemer i nogle boligområder, og der skal absolut handling bag ordene. Blandt andet når det gælder børn og unge.
Stor opmærksomhed på børn og unge
Ungdomsarbejdsløsheden er noget, beskæftigelses- og integrationsborgmesteren er meget opmærksom på. Kommunens samlede strategi for børn og unge skal bl.a. sikre, at unge ikke ’tabes
på gulvet’ ved overgangen mellem skole og uddannelse og uddannelse og arbejde.
Sprogscreening af børnehavebørn og flere pædagogkræfter i alle skoler er andre tiltag, der skal være med til at skubbe til integrationen og i sidste ende mindske arbejdsløsheden.
En skole med en forskningsprofil er på vej. Her skal børn fra hjem,
der ikke har tradition for uddannelse, udfordres med masser af
fagligt stof og mødes af de samme forventninger, som man møder børn, der har en helt anden tradition med i bagagen.
- Det skal blive interessant at se resultaterne, siger Anna Mee,
som gerne ser, at børn, der ikke har dansk som modersmål, en
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dag får tilbud om undervisning i fagfagene på deres eget modersmål. Fordi man ikke er så god til dansk, kan man godt være
dygtig til andre fag, mener hun.
- Jeg har en drøm om, at vi alle skal have lige mulighed. Det betyder ikke, at vi alle skal være ens. Det bliver vi aldrig, og det er
heller ikke meningen, men jeg så gerne, at vi alle sammen havde de samme muligheder, forklarer Anna Mee.
Flere almene boliger
Anna Mee har ikke boet så længe i Blågården, men er allerede
meget fascineret af det fællesskab, demokrati og den frivillighed, den almene boligsektor bygger på.
- Det er et af de steder i vores samfund, der har allerflest frivillige. Det ligger der da et kæmpe potentiale i. Det er helt afgørende, at vi har almene boliger, og vi skal fastholde antallet og sørge for, at der også bygges den type boliger, når vi udvikler nye
bydele, understreger borgmesteren, der selv har en plan for sin
frivillige indsats i Blågården. Det næste, hun vil gøre, er nemlig
at melde sig til lektiehjælp.

*

kort nyt

Tekst

Mikael B. Andersen, man@fsb.dk + Terkel Kunding, tku@fsb.dk

Sort skærm?
Ingen grund
til bekymring

Leg på p-pladsen

I Høje Gladsaxe er en parkeringsplads blevet lavet om til en 500 meter lang legeplads med mulighed for fysiske udfordringer, samvær og hygge for børn i alderen 3-14 år. Legepladsen, der ligger foran de karakteristiske boligblokke, er
et af vinderprojekterne i Realdania og Lokale- og Anlægsfondens konkurrence
’En God Omvej’. Legepladsen består af et sammenhængende rødt bånd med
et antal forskellige arenaer undervejs, hvor der er mulighed for forskellige typer leg. Med tiden er det muligt at tilføje nye arenaer, der giver endnu bedre
mulighed for fysisk udfoldelse gennem leg. - man

?

Den 11. januar 2012 bliver tv-signalet ændret for
en række kanaler, og der vil blive sort skærm på
mange tv-apparater. Som beboer i fsb har du dog,
med få undtagelser, ingen grund til at være bekymret. Langt de fleste beboere i fsb får deres tv-signal
gennem kabel-tv, og de vil fortsat kunne se tv efter 11. januar.
Undtagelserne er Garvergården og Atelierhusene. I
Garvergården arbejdes der på at finde en løsning,
så beboerne fortsat kan se fjernsyn, som de plejer. I
Atelierhusene er det op til den enkelte husstand at
have det rigtige udstyr. Hvis du i dag kan se DR HD,
kan du også se fjernsyn efter 11. januar. Hvis ikke,
kan du snakke med en tv-forhandler og høre, hvad
du skal gøre for at løse problemet.
Fra 1. januar bliver TV2 betalingskanal. YouSee’s kunder, som er de fleste beboere i fsb, skal ikke foretage
sig noget i den anledning. Betalingen til TV2 bliver
en del af den almindelige prisregulering, og TV2 vil
fortsat være en del af YouSee’s grundpakke. - man

Tilmeld dig kundepanel
og sig os din mening

Som noget nyt kan fsb’s forskellige kunder (beboere, boligsøgende og beboervalgte) nu tilmelde sig en række paneler på fsb.dk under ’Min side’. Når
du bliver medlem af et panel, modtager du fire årlige anonyme undersøgelser
via din email, hvor du bliver spurgt om en række aktuelle emner, som har relevans for fsb. Det vil oftest tage 5-10 minutter at besvare en undersøgelse.
Resultaterne fra undersøgelserne vil indgå som pejlemærker i fsb’s videre arbejde med at forbedre forholdene for de forskellige kundegrupper.
Alle kunder kan tilmelde sig. Det kræver dog, at du er oprettet på fsb.dk (Tryk på ’Log ind på Min Side’ på
forsiden af fsb.dk). Blandt deltagerne i undersøgelserne trækkes årligt lod om en række gavekort til www.
gavekortet.dk. Du kan foreløbig finde kundepanelerne på fsb.dk det næste halve år. fsb vil herefter overveje, om kundepanelerne fortsat skal være på siden. - tku
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ildsjæle i husum

De kæmper for

egr ation
ntbedre
iog
sociale forhold

Kælderlokalerne er ikke imponerende,
og fodboldbordet har kendt bedre dage.
- Men det vigtigste er, siger projektleder
Ditlev Jørgensen (th), at der møder 20
piger op hver onsdag, når pigeklubben er
åben. Klubben er et af projekterne under
helhedsplanen Satellit 10a i Husum.
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ildsjæle i husum

Der findes en række sociale udfordringer, men heldigvis også en masse ildsjæle, der gerne
tager opgaven på sig. fsb beboeren har taget pulsen på to sociale udviklingsprojekter i
Husum-området - et, der har nogle år på bagen og et, der er splinternyt.
Tekst Frank Ulstrup

Foto Frank Ulstrup

Vi trækker meget på
erfaringerne fra vores
egen ungdom, hvor
succesoplevelser på et
område gav os selvværd
og troen på, at vi også
kunne noget på andre
områder.
Lisette Willeforte
i husker dem sikkert alle sammen: De voksne som på
en eller anden måde kom til at spille en stor rolle i vores barndom. De var lærere, fodboldtrænere, klubmedarbejdere eller noget helt fjerde. Fælles for dem var, at de med
deres engagement og personlighed kom til at påvirke vores liv i
positiv retning. De blev vores rollemodeller.
Den slags mennesker er der altid brug for, mener Jesper Willeforte, der sammen med sin kone, Lisette Willeforte, har taget initiativ til et nyt projekt for børn og unge i Tingbjerg-området. Tiltaget har fået navnet Livsbanen.dk, da det sigter mod at spore
de unge ind på rette vej.
I dag løber pilotprojektet så af stabelen på den gamle Voldpar-

ken Skole, der har skiftet navn til Energicenter Voldparken. Fra
fredag til søndag kan de unge vælge sig ind på workshops med
filmproduktion, dans eller rap-musik.
- Vi tror på, at succesoplevelser og gode rollemodeller kan være
med til at bringe de unge på rette spor, forklarer Jesper Willeforte, efter at han har budt velkommen til de 20 unge og fået dem
fordelt på de tre workshops.
Trækker på egne erfaringer
Nu buldrer de løs i lokalerne ovenpå og ved siden af, mens vi
sidder i den gamle skoles køkken. Jesper og Lisette har efterhånden fået talt sig varme:
- Vi trækker meget på erfaringerne fra vores egen ungdom, hvor
succesoplevelser på et område gav os selvværd og troen på, at vi
også kunne noget på andre områder, siger Lisette Willeforte.
Det ledte for hendes vedkommende til, at hun i dag er uddannet
coach og desuden engageret i en lang række lokale tiltag, heriblandt Forældre for Fred og Natteravnene. Jesper, derimod, blev
som medlem af den gamle rap-gruppe, MC Einar, en af dansk rapmusiks pionerer. Siden da fulgte en karriere som butiksindehaver
og senest et job som sikkerhedschef på den japanske ambassade.
Professionelle konsulenter
Kernen i Livsbanens pilotprojekt er tre konsulenter, som alle er
professionelle på hver deres område, forklarer Jesper Willeforte.
Sohail Hassan er instruktør og filmproducent, Alex Sabour har
eget produktionsselskab i musikbranchen og Johanne Dam er
professionel danser.
I samarbejde med konsulenterne skal de unge selv være med
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til at planlægge indholdet og varigheden af workshopforløbene, som forhåbentlig kommer til at køre kontinuerligt fremover.
- Vi håber, at de unge vil se op til konsulenterne på grund af
deres professionalisme og engagement. Det er virkelig folk, der
kan noget på deres felt, og det tror vi, de unge har respekt for.
Så er det muligt, at vi senere hen justerer på konceptet og udvider med andre workshops. Men grundtanken er, at det hele tiden skal være dygtige konsulenter, der underviser samtidig
med, at vi støtter op med coaching og vejledning.
Stor opbakning
Og lysten til at være med i projektet har ikke manglet, fortsætter Lisette Willeforte.
- Der gik kun nogle få timer, fra vi havde lavet et opslag på Facebook, til vi havde de første 50, der gerne ville være konsulenter.
Vi har gennemgående mødt meget stor velvilje, og derfor føler
vi også, at vi står ret godt rustede til at løbe projektet i gang.
Til pilotworkshoppen har man ud over den ulønnede arbejds-
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kraft, som Jesper og Lisette plus en hel del gadeplansmedarbejdere leverer, fået støtte fra Områdefornyelsen og Lokaludvalget. Den fremtidige drift vil i høj grad bero på fundraising og
- hvis alt går vel - munde ud i et etableret samarbejde med områdets skoler.
Og der er allerede en del, der tyder på, at det går den rigtige vej. I
hvert fald er det en glad Jesper Willeforte, vi får i røret, da vi senere
ringer for at høre, hvordan det gik med resten af workshoppen.
- Det gik super godt. Der var omkring 30 unge, der rendte rundt
og hyggede sig. Der var masser af god energi og ingen ballade,
så vi er rigtig godt tilfredse, lyder det fra formanden.
Satellit 10a
Efter snakken med Jesper Willeforte ringer vi til projektleder Ditlev Jørgensen for at få en status på et andet af områdets sociale projekter.
Helhedsplanen ’Satellit 10a’ kom til verden i 2008 og dækker de
fire boligafdelinger Husumgård og Voldparken, begge fsb-afdelinger, AABs afd. 38 og afd. 80 i Husum.
- Projektet blev etableret, fordi områdets børn og unge manglede noget fornuftigt at tage sig til. De hang i gårde og kældre,
lavede en del hærværk, og der var generelt mange sociale problemer, fortæller Ditlev Jørgensen.
Det skulle der gøres noget ved, og derfor formulerede man
en ambitiøs helhedsplan, der også inkluderede tilbud til de
18-23-årige. Med tiden er fokus dog snævret ind, så Satellit 10a
i dag primært ser sin opgave som brobygger til eksisterende aktiviteter for børn og deres familier.

Kommende rap-stjerner? I hvert fald blev der lyttet
intenst til, hvad producent, Alex Sabour (tv), havde at
sige på workshoppens første dag. Senere skulle de unge
selv skrive tekster og give en smagsprøve på eget talent.

- Men vi laver stadigvæk en hel del aktiviteter selv - blandt andet for at ruste de voksne til at varetage forældreopgaven bedre, siger Ditlev Jørgensen.
ForeningsGuiderne
Der er således masser af aktiviteter at fortælle om, og projektlederen vil nødig fremhæve nogle frem for andre. Hårdt presset går
han dog med til at fokusere på to initiativer, som han og hans to
kolleger - samt en hel del frivillige - arbejder med i øjeblikket.
- Vi må erkende, at mange forældre på grund af utryghed og
manglende overskud ikke magter at introducere deres børn for
de lokale fritidstilbud. Derfor har vi i samarbejde med Københavns
Kommunes Fritids- og Kulturforvaltning og Dansk Flygtningehjælp
sammensat en gruppe, der går under navnet ForeningsGuiderne.
- Tanken er, at en række frivillige tager børnene og deres familier
i hånden og præsenterer dem for områdets foreningsliv. På den
måde giver vi minoritetsbørnene en tryg og god start i foreningerne, siger projektlederen og tilføjer, at konceptet er kendt fra
andre bydele, hvor omkring 100 ForeningsGuider årligt hjælper
cirka 600 børn til at blive en aktiv del af i foreningslivet.
Nu kommer pigerne også
Et andet projekt, man arbejder med, er Voldparken Fritids- og
Ungdomsklub.
- Problemet har været, fortæller Ditlev Jørgensen, at der kun går
drenge i klubben. Der har været så meget utryghed omkring
stedet, at forældrene ikke har turdet sende deres piger derned.
For at ændre det mønster har Satellit 10a i samarbejde med Ung-

dommens Røde Kors, en række lokale aktører og frivillige startet
en klub, der kun er for piger. Initiativet er blevet til i et samarbejde med Voldparken Fritids- og Ungdomsklub og må indtil videre betegnes som en succes: omkring 20 piger tropper op hver
onsdag, når klubben er åben.
Tilbuddet er derfor kommet for at blive, og på sigt er det meningen, at det skal fusionere med Voldparken Fritids- og Ungdomsklub.
- Det er planen på lidt længere sigt. Men der er sket nogle ting
herude, der gør, at folk er utrygge. Derfor arbejder vi i første
omgang på at opbygge tilliden til klubben, siger Ditlev Jørgensen og nævner en generel opkvalificering af klubben som et væsentligt værktøj.
- Derudover afholder vi fælles forældremøder og håber desuden
på at få etableret et samarbejde med Livsbanen.dk, så vi kan
trække på hinandens erfaringer.
Håber på fire år mere
Ditlev Jørgensen erkender, at der også fremover vil være et stort
behov for sociale og integrationsmæssige indsatser i området.
Derfor håber han, at man får bevillinger til at kunne fortsætte arbejdet, når den oprindelige projektperiode udløber i juni 2012.
- For at lykkes med et projekt af den her karakter er vi nødt til at
kende beboerne og vide, hvad det er for nogle udfordringer, de
står med. Det har taget os nogle år at nå dertil, men nu synes
jeg, vi har fået identificeret nogle områder, hvor det er muligt at
opnå resultater. Af samme grund krydser jeg selvfølgelig fingre
for, at vi får lov til at fortsætte i fire år mere.

*

fsbbeboeren

13

14

fsbbeboeren

boligpolitik

Mød din

minister
Carsten Hansen er ny minister for by, bolig og landdistrikter. Hans mærkesag er de almene
boligområder, som han kender ganske godt. Han har arbejdet som varmemester i en almen
boligafdeling, og så bor han i fsb.
Tekst Marianne Bjerborg, mab@fsb.dk

Foto Carsten Andersen

ngen folketingsmedlemmer bor alment’. Sådan lød
en del af pressens kritik ovenpå folketingsvalget i september. Der var også kritiske røster om ’levebrødspolitikerne’,
folk med lange universitetsuddannelser, som aldrig har prøvet et
andet arbejdsliv end at være folketingsvalgte.
Bor i fsb
Når der i valgdækningen skulle peges på en repræsentant for hr.
og fru Danmark, var det ofte Carsten Hansen, der blev trukket
frem. Og helt forkert er det ikke. Den nye minister for by, bolig
og landdistrikter er en af arbejderbevægelsens sidste arbejdere
- i hvert fald i Folketinget. Han har både prøvet at arbejde, og
han har holdt sig væk fra universiteterne. Og så bor han faktisk
alment - i fsb. Når man taler med Carsten Hansen, bliver der flittigt trukket på erfaringerne fra det ’virkelige liv’.
- Jeg bor selv i en fsb-afdeling, hvor der bor alle mulige forskellige
mennesker. Der er dejligt at bo og en hel masse grønne områder.
Og så har jeg virket som ejendomsfunktionær i ti år i Odense. Jeg
kender både svagheder og styrker ved de almene boligområder.

Integrationsindsatsen
Styrkerne er ifølge Carsten Hansen beboerdemokratiet, det sociale sammenhold og det gode byggeri. Der bliver løst store sociale opgaver i de almene boligområder, mener Carsten Hansen,
og fremhæver især integrationsindsatsen.
- Af de næsten 380.000 mennesker med anden etnisk baggrund
end dansk, som bor i Danmark, bor over 200.000 i den almene sektor. Det betyder, at de 20 procent af den danske befolkning, som bor alment, løser 60-70 procent af integrationsopgaven. Og det har vi en særlig samfundsmæssig forpligtelse til at
hjælpe med at løse.
Hvordan denne integrationsopgave helt præcist skal løses, er
der ikke klare svar på endnu. Det er svært at lokke opskriften på
det gode integrationsarbejde eller det gode boligsociale arbejde ud af Carsten Hansen.
- Indtil videre vil jeg bare sige, at jeg har nogle erfaringer, og
vi samler flere. Det er jo en kompliceret opgave, som jeg skal i
gang med, og vi lægger os ikke fast på løsningerne nu. Men det
handler overordnet om vækst og beskæftigelse. Vi skal have
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fsb på godt og ondt

Om Carsten Hansen
Minister for by-, bolig og landdistrikter (S) 		
siden oktober 2011
Medlem af Folketinget siden 1998,
valgt i Fyn Storkreds
54 år
Opvokset i Odense
Bosat i en fsb-afdeling i København og på Fyn
Uddannet vvs-montør
Var varmemester fra 1989 til 1998 og 			
vurderingsmand fra 1993

Du kan abonnere
på Carsten Hansens
synspunkter om
boligpolitikken på
www.mbbl.dk

renoveret områderne, så de er til at holde ud at være i, og så
skal vi have gang i en massiv boligsocial indsats. Det giver ikke
overskrifter i aviserne, for det handler om at forebygge, om at
løse problemerne, før man bliver kriminel, før man ryger på gaden, eller før man bliver salafist.
Fra puljer til drift
Ifølge Carsten Hansen er der brug for at få ryddet op i junglen af
projekter og puljer og i stedet arbejde med langvarige indsatser.
- Vi skal bygge ressourcer op, som er blivende. Det duer ikke, at
vi søsætter en masse små projekter, hvor velmenende medarbejdere løser en eller anden flig af en boligsocial opgave i en kort
periode. Når de forsvinder, forsvinder ressourcerne også. Så har
man ikke fået noget varigt ud af indsatsen. Derfor er man nødt
til at satse på blivende tiltag, der giver områderne et varigt løft.
Gang i renoveringen
Udover det boligsociale kommer der også fornyet fokus på byggeriet. Regeringen forventer at renovere 30.000 boliger og skabe
5100 jobs, når milliarderne til renovering af den almene sektor bliver brugt på tre år i stedet for de fem år, som tidligere var planen.
-Pengene ligger i Landsbyggefonden, og der ligger også spadeklare projekter og venter på finansiering. Samtidig har vi en stor
arbejdsløshed blandt håndværkere, og det er da tudetosset at
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betale håndværkerne for at gå hjemme, når vi har arbejde, der
trænger til at blive lavet.
Det er ikke kun håndværkere, der går ledige, det gør mange beboere i de almene boligområder også. Her er arbejdsløsheden
steget markant mere end i befolkningen som helhed, siden finanskrisen tog fart i 2008. Carsten Hansen ser det som udtryk
for en fejlslagen beskæftigelsespolitik op igennem nullerne. Han
håber med renoveringen af den almene sektor at kunne lade sociale klausuler blive en del af udbuddet. En social klausul kunne
fx være, at entreprenørerne var forpligtet til at give lærepladser
til lokale unge. Men heller ikke her er aftalerne endeligt på plads
i det nye ministerium.
Tal området op
Carsten Hansen understreger, at boligpolitikken er vigtig, uanset om det handler om renoveringer eller om de mere komplekse udfordringer, der er i de udsatte boligområder. Og en vigtig
del af arbejdet er at tale anderledes om den almene sektor.
- Det er helt evident, at det at bo i en ordentlig og god bolig er
noget af det mest basale i alle menneskers liv. Man skal tale de
almene boliger op i stedet for at tale dem ned. Hvem pokker vil
flytte ud i en stenørken eller en ghetto eller et hul? Det er der ingen, der vil. Det betyder ikke, at problemerne forsvinder, men
man skal tale ordentligt om de mennesker, der bor alment.

*

Hvad mener beboerne
om at bo i fsb?

I løbet af foråret blev ca. 1.400 beboere ringet op og spurgt om deres oplevelse af hverdagen
i en fsb-bolig. Resultaterne fra beboerundersøgelsen ligger nu klar. Du kan her se, hvordan
beboerne svarede på nogle af spørgsmålene.
Tekst Terkel Kunding, tku@fsb.dk

53
Hvor let eller svært er
det af forstå fsb’s breve?
Mange af de adspurgte beboere mener, at breve fra fsb er meget lette
at forstå. Undersøgelsen viser samtidig, at en del beboere synes, det er
svært at forstå brevene. I fsb skal vi altså blive ved med at arbejde med
at gøre vores breve bedre, så endnu flere forhåbentligt kan blive tilfredse med breve med fsb som afsender.
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A Meget svært B Noget svært
C Hverken/eller D Noget let E Meget let
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54
Hvor tilfreds er du med tiden, der gik på
ejendomskontoret, indtil problemet blev løst?
Halvdelen af beboerne, der blev ringet op, er meget tilfredse med ventetiden på ejendomskontoret, mens hver fjerde svarede, at de er utilfredse
i et eller andet omfang. Det er især i forbindelse med akutte sager, utilfredsheden melder sig. Der ligger altså et stykke arbejde foran os i fsb for
at sikre, at beboerne føler, at deres akutte problemer bliver løst hurtigt
og effektivt på ejedomskontorerne.
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Har du lyst til at deltage i
beboeraktiviteter i din afdeling?
De beboere, der deltog i undersøgelsen, blev spurgt, om de deltager eller har lyst til at deltage i forskellige beboeraktiviteter. Det kan fx være udflugter eller arrangementer. Deltagelse i afdelings- eller bestyrelsesmøder
tæller ikke med. Undersøgelsen viser, at der ikke er så mange, der deltager
i beboeraktiviteter, men at hver fjerde adspurgte kunne tænke sig at deltage fremover. Det er godt nyt for de mange aktive beboere og bestyrelsesmedlemmer, som gerne arrangerer aktiviteter i deres boligafdeling, for
måske vil flere beboere møde op i fremtiden? Og så skal der gøres reklame for aktiviteterne, så beboerne ikke går glip af spændende aktiviteter.

17
d

A Meget utilfreds B Lidt utilfreds
C Hverken/eller D Nogenlunde tilfreds E Meget tilfreds

e

A Deltager nu og har lyst B Deltager nu men har ikke lyst
C Deltager ikke nu men har lyst D Deltager ikke nu og har ikke lyst E Uoplyst

Det var blot tre af de spørgsmål, beboerne blev stillet. Beboernes svar fra den samlede undersøgelse vil blive inddraget
aktivt i fsb’s arbejde fremover. Du kan læse mere om undersøgelsen og om de initiativer, fsb’s administration sætter i gang
på baggrund af undersøgelsen i de næste numre af fsb beboeren.
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Andersen, man@ fsb.dk
Tekst Mikael Bruun

Foto Arkiv
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Gyldenrisparken Sundby
På turen så vi bl.a., hvordan forskudte karnapper har frisket bebyggelsens udseende op, som det ses på billedet. Vi så også,
hvordan det nye plejecenter er blevet en integreret del af bebyggelsen og snor sig som en slange mellem de andre bygninger.
Det har givet en række nye uderum, som kan bruges til leg eller fordybelse. Gyldenrisparken fremstår nu som en moderne almen boligafdeling med respekt for den oprindelige arkitektur.

Urbanplanen Vestamager
Guiden viste os, hvordan man med farvede felter og mulighed
for tilkøb af altaner har skabt god afveksling i det ellers ensartede byggeri. Urbanplanen fremstår nu i en mere moderne udgave og spiller godt sammen med DR-Byen og det øvrige byggeri i Ørestaden. I billedets forgrund kan man se en legeplads,
der er skabt med udgangspunkt i en børnetegning.

Øbrohus Østerbro
I Øbrohus på Jagtvej har lejlighederne ingen åbenlyse mangler, men de er små, og der manglede noget, der kunne gøre
beboerne stolte af deres afdeling, og som ville betyde, at beboerne blev boende længere i afdelingen. Løsningen var en
tagterrasse, som med sin beliggenhed i 11. sals højde giver
en fantastisk udsigt over hele København. Terrassen er bygget
op med forskellige elementer, der giver mulighed for at skabe
små, private rum, selvom der er andre på terrassen samtidig.
På en dag med blå himmel og høj sol er det svært at forestille
sig et bedre sted at tilbringe nogle timer.

Sundholm Amager
Sundholm var oprindelig en militærlejr, men blev for mere end
100 år siden omdannet til en tvangsarbejdsanstalt. Nu er området mest kendt for at huse mange hjemløse og misbrugere.
Guiden var selv tidligere hjemløs og kendte derfor alt til mulighederne for overnatning og et billigt måltid mad i området.
Turen gav et godt indblik i, hvordan nogle folk har svært ved
at tilpasse sig livet i en lejlighed efter en periode med hjemløshed, og hvordan det at få en lejlighed ikke automatisk løser alle problemer. Vi fik også en påmindelse om, hvor galt det kan
gå, hvis man bliver sat ud af sin bolig.

på opdagelse i andres kulturer

Gå på
opdagelse og
få succes med

kulturmødet
Tekst Dorte Brøker Kristensen

Foto Privat + Arkiv

Ifølge antropolog Bjørn Nygaard er nysgerrighed
et helt centralt redskab, hvis vi skal have noget
godt ud af mødet med andre kulturer.
oget af det væsentligste er at vise interesse og
spørge hvorfor og hvordan. Vi har en tendens til
for hurtigt at tolke og generalisere og glemmer
at undersøge, hvorfor folk gør, som de gør. Vi skal gå på opdagelse i andres kulturer. På den måde får vi også en viden,
der gør, at vi ikke så nemt kommer til at træde i spinaten.
For eksempel kan et håndtegn, hvor man danner en cirkel
med tommelfinger og pegefinger betyde ’rigtig godt’ hos
os, men ’du er et røvhul’ andre steder, siger Bjørn Nygaard,
der er antropolog og foredragsholder og sidste år udgav
bogen ’Kulturmødet på arbejdspladsen. Interkulturel kompetence som konkurrenceparameter’.
- Det gælder om at se det anderledes som en interessant udfordring, der skal undersøges. Det er den opdagelsesrejsendes opgave, uddyber han.
De typiske udløsere af konflikter, når forskellige kulturer mødes, er misforståelser, værdiforskelle og udfordringer af ens
verdensbillede. Men at vi skal være åbne overfor det anderledes er ikke ensbetydende med, at vi ikke må give udtryk for
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Kilde Bjørn Nygaard
Læs mere på www.idethandling.dk

vores egen holdning. Men det er vigtigt at gøre det på den
rigtige måde.
Forståelse uden at være enige
- Mødet med andre kulturer vil i visse tilfælde være i uoverensstemmelse med vores egne værdier. Konflikter er ikke
nødvendigvis negative, hvis de tackles rigtigt, så i stedet for
at gå, skælde ud eller blive vred bør du vælge at blive stående og tage diskussionen. Du må gerne give udtryk for, at du
fx er uenig i, at kvinder og mænd for nogen ikke er lige meget værd, men lad være med at gøre det i vrede.
- Hvis du bliver og drøfter jeres forskellige værdier, vil det i
mange situationer være muligt at nå til en form for forståelse uden at I nødvendigvis bliver enige, og det er en kæmpe
fordel, fortæller Bjørn Nygaard og giver et eksempel fra da
han selv var udstationeret i Kenya.
- Jeg oplevede både nepotisme og korruption blandt de tætteste samarbejdspartnere, men i stedet for at råbe og skrige
prøvede jeg at sætte mig ind i årsagen. I Kenya er der ikke
noget socialt system, og familien er den sikkerhed, man har.
Så da disse medarbejdere fik job i kommunen, var der en fuldstændig urealistisk forventning om, hvor meget de kunne
hjælpe dem derhjemme, fx ved at ansætte familiemedlemmer
eller sende penge hjem. Det gav mig en forståelse af deres

situation, selv om jeg ikke var enig, siger Bjørn Nygaard, der,
i stedet for at forsøge at lave andre om, så de ligner os, synes, man skal stræbe efter at skabe noget helt nyt sammen.
Det skal ikke være dansk, tyrkisk eller arabisk men noget nyt
fælles med elementer fra flere kulturer.
Sådan kommer du i gang
Inviter folk hjem. Er du usikker på, hvad du skal tale med
Hassan om, så tænk på mødet som en opdagelsesrejse.
Spørg dig selv, hvad du gerne vil vide mere om, så bliver det
pludselig interessant.
Lav fællesarrangementer og sørg for, at de bliver planlagt
af en multikulturel gruppe. Hver gruppe skal bidrage med
mindst én idé for at undgå, at én gruppe dominerer og dermed fjerner de andres lyst til at deltage.
Udnævn en respekteret person i din opgang til at være
ansvarlig for at sætte forskellige kulturmøder i gang. Fx opgangskaffe eller smukkesering af opgangen.
Lav et konfliktberedskab og find en god mægler i bebyggelsen, der kan træde til, lytte neutralt til begge parter og
hjælpe til med at få en samtale i gang, hvis der er en konflikt.
Gå på opdagelse i andre kulturer ved at grille, spille fodbold eller bygge noget sammen. Vær ikke bange for at bede
din nabo om hjælp. De fleste vil gerne føle sig nyttige.

*
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kend din administration

fsb’s administration har til huse på Rådhuspladsen 59. Her har ca. 90 medarbejdere deres daglige gang.
Men hvad laver de egentlig? Få svaret her og i de kommende numre af fsb beboeren, hvor vi tegner
et portræt af de afdelinger, I som beboere møder, hvis I kontakter fsb. I sidste nummer besøgte vi
driftsafdelingen. Denne gang møder vi driftsadministrationen, som også er en del af fsb’s drift og anlæg.

Vi er ikke en mirakelkur,
men vi kan hjælpe
Boligsocial konsulent, sektionsleder, jurist og konfliktmægler er
blot nogle af titlerne på medarbejderne i fsb’s driftsadministration.
Tekst Anne Warrer Poulsen, awp@fsb.dk

Foto Frank Ulstrup

a, vi er lidt af en sammenbragt familie, griner specialkonsulent Margit Koltze, mens hun forklarer, hvilke
områder der hører under afdelingen. - Det boligsociale
arbejde, klagesagsbehandling og konfliktmægling er fundamentet i vores afdeling. Det vil sige alt det, der hører ind under det sociale aspekt i at bo tæt sammen i en boligafdeling.
Den daglige leder er Christina Stilling Tarnø, og hele afdelingen
hører under den tekniske direktør Jørn Jerow, hvis sekretær Hel-
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le Holten også sidder i afdelingen.
- Vi ansætter medarbejdere, er ansvarlige for budgettet, samarbejder med beboervalgte, søger om midler osv. Vi er vel nærmest en slags boligsociale driftschefer, fortæller Margit Koltze.
Fokus på helheden
I fsb’s mange boligafdelinger er masser af forskellige, sociale aktiviteter i gang. Det kan fx være udflugter, bankospil eller sang-

kend din administration

driftsadministration

aftenener arrangeret af medlemmer af afdelingsbestyrelser eller andre aktive beboere. Derfor ligger de boligsociale konsulenters primære fokus på de større boligsociale projekter, det man kalder de
boligsociale helhedsplaner. Lige nu er ca. 19 af fsb’s boligafdelinger involveret i et større boligsocialt projekt som fx lektiecafé, ungenetværk eller bydelsmødre. Hvordan starter et sådant projekt?
- Det er både en kompliceret og langstrakt affære. Ofte starter
det med, at vi hører fra vores kollegaer, afdelingsbestyrelser eller Københavns Kommune, at en boligafdeling fungerer dårligt.
Det kan fx være, at der er meget hærværk, en rå tone blandt naboerne eller larm til sent på natten. Viser de statistiske tal for
boligafdelingen samtidig, at der samlet set fx er høj arbejdsløshed, høj fraflytning og lavt uddannelsesniveau, er der basis for
at søge midler til at starte et boligsocialt projekt, siger Margit.
En ansøgning om et boligsocialt projekt skal altid godkendes af
Københavns Kommune. Herefter kan der søges om penge fra
Landsbyggefonden til projektet.
Støj eller husdyr fylder mest
Birgitte Richter er en af afdelingens to jurister. Hun behandler
sammen med kollegaen Jakob Steenstrup de klager, som frustrerede beboere fra fsb’s afdelinger sender til fsb’s administration.
- En typisk klage handler om støj eller husdyr. Det er det, langt

de fleste klager over, men en klage kan handle om alt fra ting,
der er efterladt eller flyder i opgangen, babygråd eller en beboer, der synes, at naboens altan er grim.
Når Birgitte eller Jakob modtager en klage, går en standardprocedure i gang. Personen, der er blevet klaget over, modtager
et brev, hvor han/hun bliver bedt om at holde op med den pågældende adfærd. Hvis ikke det sker, må personen, der klagede,
igen sende en klage til klagesagsbehandlerne. Det kan føre til en
advarsel. Hvis det ikke hjælper, kan sagen blive indbragt for beboerklagenævnet eller personen, der klages over, kan risikere en
opsigelse. Klager beboeren over opsigelsen, kan sagen gå videre til boligretten, hvor en dommer afgør sagen.
- Mange tror, at det er: tre klager og du ryger ud, men sådan er det ikke. Alle sager er forskellige, så det er ikke til at sige, hvor mange klager, der skal til, før hammeren falder, eller
hvor længe en sag varer, understreger Birgitte. - Vi vil gerne
finde en løsning, som ikke ender med en opsigelse. Men hvis
en person bliver ved med at overtræde både afdelingens husorden og den generelle lovgivning til trods for, at vi flere gange har kontaktet ham eller hende, accepterer vi det ikke. Så bliver personen opsagt.
Man skal som klager være opmærksom på, at det er den, der
klager, der skal løfte bevisbyrden for, at en nabo er til gene.
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Vi ansætter medarbejdere, er ansvarlige for
budgettet, samarbejder med beboervalgte,
søger om midler osv. Vi er vel nærmest en
slags boligsociale driftschefer.
Margit Koltze, specialkonsulent

Dette kan fx ske ved, at du indsamler underskrifter fra andre
beboere, der er generet af den pågældende.
Det nytter at tale sammen
Konfliktmægling er en ledetråd i afdelingen. fsb har som det første almene boligselskab ansat en uddannet konfliktmægler, Gerrit Hensen. Gerrit behandler selv sager om nabostrider og underviser fsb’s medarbejdere i konfliktmægling.
En af de vigtigste erfaringer, konfliktmæglingen har ført med sig,
er, at det nytter at tale sammen. Derfor anbefaler Birgitte, at du altid kontakter den person, der generer dig. Det kan jo nemlig være, personen slet ikke ved, at han eller hun gør noget, der generer
dig. Men hvad så, hvis du synes, personen ser lidt farlig ud?
- Jamen, hvis du ikke tør eller har lyst, skal du naturligvis ikke
gøre det. Så kontakt i stedet ejendomskontoret. Vores erfaring
er dog, at det tit hjælper, hvis de involverede parter har mødt
hinanden. Så er det meget nemmere at sige til naboen: Ved du
hvad, jeg falder over dine sko hver gang, jeg går ud af min dør.
Er du ikke sød at tage dem med indenfor? På den måde kan man
undgå, at en frustration fører til en klage.
Direkte kontakt
Birgitte og kollegaerne på Rådhuspladsen samarbejder tæt med
ejendomskontorerne.
- De kender jo tit de involverede personer og er tilmed undervist i konfliktmægling. De ved, hvordan de håndterer og hjælper
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frustrerede beboere med at løse en konflikt, siger Birgitte.
Også Københavns Kommune er en vigtig samarbejdspartner for
afdelingen. En beboer kan have sociale eller psykiske problemer,
og her må kommunen tage over. Københavns Kommune har
sammen med de københavnske boligselskaber lavet en såkaldt
kontaktpersonordning. Gennem ordningen er udpeget en kontaktperson i kommunen og en kontaktperson i hver enkelt boligafdeling. Dermed er der en direkte linje mellem boligafdelingen og kommunen, som er med til at sikre, at en sag kan blive
løst både bedst og hurtigst muligt.
Hvis en beboer eksempelvis er bekymret over, at hun ikke har set
hr. Hansen i fem dage, og han plejer ellers altid at lufte sin hund
om eftermiddagen, kan kontaktpersonen ringe til den udvalgte
person i Københavns Kommune. Hun sørger så for at tage hånd
om sagen. Kommunen melder ikke tilbage til fsb om, hvad de
har fundet ud af. De har nemlig tavshedspligt.
- Desværre får vi ikke altid løst sagerne, for vi kan jo ikke tvinge
folk til at tage imod hjælp, fortæller Birgitte.
Hvis du er i tvivl om, hvem der er kontaktperson i din afdeling, kan du spørge på ejendomskontoret, eller du kan kontakte
driftsadministrationen på driftsadministration@fsb.dk.
Margit slutter vores snak: - Vi kan i afdelingen være med til at
sætte fokus på et problem. Det boligsociale arbejde kan ikke løse
alt, det er ikke en mirakelkur, men vi kan være med til at dæmme op for, at problemer opstår og sætte nogen positive spiraler
i gang i boligområderne.

*

Pluk fra fsb.dk
Danskundervisning i Tingbjerg
oktober 2011 Fra årsskiftet kan beboere i Tingbjerg få et introducerende
danskkursus der, hvor de bor. Det kan lette vejen til de traditionelle sprogcentre
andre steder i byen.

Fra ghetto til udsat boligområde
oktober 2011 Ordet ‘ghetto’ har i flere år stemplet hele boligområder og
befolkningsgrupper. Derfor er det glædeligt, at den nye regering nu vil bruge ordet
‘udsat’ i stedet for. Men vi har brug for mere end et nyt ord.

Det er og bliver beboernes penge
november 2011 Det er tilsyneladende nødvendigt at understrege det - endnu
engang. De penge, der er i Landsbyggefonden, tilhører beboerne og kun dem,
siger fsb’s administrerende direktør Bjarne Larsson.

Sort skærm? - ingen grund til bekymring
november 2011 Når TV-signalerne bliver ændret til januar, er det kun meget få
fsb beboere, der vil blive berørt. Læs her, om du skal gøre noget aktivt for også at
kunne se fjernsyn i 2012.

Har ikke opkrævet for meget husleje
november 2011 Københavns Kommune påstår ifølge BT, at fsb har opkrævet for
meget i husleje af kommunen, fordi huslejen er fastsat efter princippet om balanceleje.
Det er imidlertid den måde, som den fastsættes på i almene boligafdelinger.

Solen leverer strøm til beboere i Valby
november 2011 Solen skal være kilden til strøm, når beboerne sætter vask over
i Stakhaven i Valby. De har nemlig benyttet sig af, at fsb - som det første
boligselskab i landet - har etableret en energipulje.

Nye funktioner på Min side
december 2011 Det er nu muligt at se medlemmer af din afdelingsbestyrelse og
skrive til dem, hvis der er noget, du ønsker svar på. Du kan også finde referater på
Min side samt kontaktinformationer på dit ejendomskontor.

Læs samtlige nyheder i fuld længde på fsb.dk+beboer+nyheder
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80 år på

Rådhuspladsen
fsb’s administration har siden stiftelsen i 1933 holdt til i den samme bygning på
Rådhuspladsen. Det betyder, at selskabets historie er tæt knyttet til bygningen,
og at fsb har set byen udvikle sig på nærmeste hold gennem snart otte årtier.
Tekst Mikael Bruun Andersen, man@fsb.dk

år vi skal finde årsagen til, at fsb holder til på Københavns Rådhusplads, dukker både Nationalmuseet og Kreditkassen for Husejere i Kjøbenhavn frem af annalerne.
Kreditkassen lå tidligere i Ny Vestergade, men da grunden blev
eksproprieret for at skabe plads til en udvidelse af Nationalmuseet, måtte man finde et andet sted at slå sig ned. I slutningen af
1920’erne var der er del mere plads i København, end der er nu, så
i stedet for at bygge sit domicil på en mark i forstæderne købte
Kreditkassen en grund på Rådhuspladsen 59. I 1930 stod huset klar
til indflytning, og nu nærmer vi os noget, der har med fsb at gøre.
Fra lejer til ejer
Få år senere, nemlig i 1933, blev fsb stiftet under navnet Foreningen Socialt Boligbyggeri, og den nye forening slog sig ned i lejede lokaler på Rådhuspladsen. Her levede vi trygt og godt indtil
1975. På det tidspunkt blev husets ejer, Kreditkassen for Husejere i Kjøbenhavn, fusioneret med Byggeriets Realkreditfond og
dannede BRFkredit. Det bragte fsb’s lejemål i fare. For at sikre sig
at kunne blive i bygningen besluttede fsb at købe bygningen på
Rådhuspladsen og leje de overskydende kontorer ud.
Gennem årene har fsb vokset sig større og dermed haft behov
for at bruge mere og mere af huset selv. I øjeblikket bruger vi
hele 1. og 2. sal samt den del af stueetagen, der er tilgængelig
fra hovedindgangen. Men der er stadig plads til adskillige lejere.
Gloria og Grand biograferne optager en del plads, ligesom hele 3. sal og noget af 4. sal er lejet ud til en række advokater samt
Zebra, der står bag Tiger-butikkerne.
Men der har været mange andre lejere gennem tiden. I en år-
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Foto Carsten Andersen

række holdt Postens Filateli til i stuen til venstre, der hvor receptionen nu ligger. Så kom alle frimærkeentusiasterne ind og stod
i kø, når der blev udgivet nye frimærker for at sikre sig førsteudgivelser af de nye frimærker. I 1986 flyttede Postens Filateli ud,
og siden da har det primært været boligsøgende, der er kommet forbi.
Skal følge med tiden
Rådhuspladsen 59 er efterhånden ved at være en ældre bygning, og den skal selvfølgelig vedligeholdes som alle andre huse. Der har allerede været adskillige renoveringsprojekter i større eller mindre omfang, og lige nu er den seneste renovering i
fuld gang. Denne gang skal der et nyt tag på bygningen, og i
den forbindelse bliver tagetagen lavet om til kontorlokaler. De
nye lokaler er allerede lejet ud til Zebra, som har brug for mere plads.
- fsb ejer huset på Rådhuspladsen 59. Men det er jo et stort hus,
og derfor er meget af øverste etage lejet ud til to advokatkontorer og til Zebra. Med den her ombygning får Zebra mere plads,
og vi får flere lejeindtægter, siger Bjarne Larsson, administrerende direktør i fsb.
I fsb går vi meget op i energibesparelse og miljørigtige løsninger. Det gælder, når vi renoverer vores boligafdelinger, og det
gælder naturligvis også, når vi renoverer vores administration.
Derfor bliver der i forbindelse med tagudskiftningen opsat solfangere på taget. Solfangerne vil producere strøm til husets forbrug. Når de er sat op, kan du på fsb.dk følge med i, hvor meget strøm solfangerne producerer.

*
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Se filmen på www.fsb.dk

Initiativer
bliver belønnet

projekt, der, når det står færdigt, vil give vandbesparelser i
ejendommen og give mere attraktive udearealer med mulighed for leg, spil og noget pænt at kigge på.
Jean Thierry og René Bastue-Bredal fra Bispeparkens afdelingsbestyrelse har været aktive i arbejdet med at få projekterne ført fra idéfasen til virkelighed. René forklarer om
vandprojektet:
- Vi kiggede på forskellige muligheder for at spare på vandet,
og det viste sig, at den bedste løsning var at opsamle regnvand
fra tagene. Det vand kan vi så bruge i fællesvaskeriet og dermed få en fornuftig vandbesparelse. Desuden får vi også faskiner til at aflede regnvandet. Det mindsker risikoen for vand
i kældrene og giver et flot miljø med åer og en overløbssø.
Vi skaber faktisk vores helt eget Venedig her i Bispeparken.

fsb’s initiativpris uddeles til projekter,
som er over det sædvanlige. Årets vinder
er Bispeparken, som arbejder med vand,
affaldshåndtering og udearealer.
Tekst Mikael Bruun Andersen, man@fsb.dk

Foto Carsten Andersen

fsb’s initiativpris er på 75.000 kr. og uddeles en gang om
året. For at komme i betragtning til prisen skal man som boligafdeling vise initiativ ved at lave projekter, der ligger lidt
ud over det sædvanlige. Det kan være aktiviteter, der øger
sammenholdet i boligafdelingen, giver energibesparelser
eller noget helt andet. Desuden skal man nominere sit projekt til initiativprisen, som uddeles ved repræsentantskabsmødet i november.
Mindre vand, mere leg
I 2011 gik prisen til Bispeparken, som har gang i et ambitiøst

Et monster på legepladsen
Der bliver også noget nyt til børnene i Bispeparken. De får
både en ny fodboldbane og en legeplads, der er noget ud
over det sædvanlige.
- Vi holdt en workshop med de lokale børn for at høre, hvad
de ønskede sig på en legeplads. Ud fra børnenes ønsker er vi
kommet frem til at bygge et monster, der giver børnene rig
mulighed for leg og fysisk aktivitet, fortæller Jean.
Se filmen om projektet
I forbindelse med kåringen af Bispeparken som vinder af Initiativprisen 2011 har fsb lavet en film om de forskellige projekter, der er i gang i boligafdelingen. Du kan se filmen på
fsb’s hjemmeside og måske lade dig inspirere til et projekt,
der kan blive nomineret til næste års initiativpris.
Hvis du vil nominere et projekt til initiativprisen 2012, skal
du skrive en begrundet indstilling med en kort beskrivelse af projektet og sende den til direktionssekretær Dorte J.
Clausen på e-mail djc@fsb.dk inden 30. juni 2012.
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