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Lad os tale pænt

fsb beboeren leder

leder. Det sker, 
at de ansatte må 

tage samtlige 
lussinger for alt 

ondt i verden. Det 
er selvfølgelig slet 

ikke rimeligt.

Har du også lagt mærke til, at tonen kan være lidt skarp ind i mellem? At man 

lynhurtigt kan få et beskidt svar. Også selv om man selv har holdt en god tone. Vi ser 

det på de sociale medier, i mails, i trafikken og mange andre steder. Er man ikke enig, 

er det åbenbart ok at tale grimt. Sådan er det heldigvis slet ikke alle steder, men ten-

densen er klar i vores samfund. Desværre også hos os i fsb.

Jeg oplever ind i mellem en kedelig tone på nogle afdelingsmøder og ærlig talt - 

jeg bliver bekymret. Bekymret for, at det ødelægger den demokratiske dialog.

Når man bor alment som i fsb, er man nemlig så heldig, at man har noget at skul-

le have sagt. Vi beboere har indflydelse, fordi vi har beboerdemokrati. Og noget af det 

allervigtigste i et demokrati er, at man taler sammen og lytter til hinanden og måske 

bliver enige om noget - også selv om man har forskellige meninger. Og man lytter alt-

så ikke eller kommer den anden i møde, når man parerer med et svar, der eksklude-

rer modparten. 

Jeg bliver ganske enkelt bekymret for, om det kan jage nogle væk fra afdelings-

møderne, der egentlig gerne ville være med. For så bliver det en lille gruppe, der beslut-

ter for de mange. Er det det, vi vil? 

Grundlæggende handler det her om, at vi skal huske at gå efter bolden og 

ikke mennesket. Det skal vi også på ejendomskontorerne. Jeg oplever helt bestemt vir-

kelig gode snakke mellem beboere og ansatte, men også det modsatte. Det sker, at de 

ansatte må tage samtlige lussinger for alt ondt i verden. Det er selvfølgelig slet ikke ri-

meligt. De er jo ikke gået på arbejde for at genere nogen. Faktisk tværtimod. Det ender 

bare med, at gode medarbejdere søger andre græsgange. Er det det, vi vil?

Ordet udskamme bliver mere og mere brugt i forskellige sammenhænge i vores 

samfund. Og måske med god grund. For ordet betyder at skælde ud, at håne. Det mod-

satte af udskamme er at anerkende og have respekt for.  

Så lad os anerkende og have respekt for hinanden - også selv om vi ikke er enige.

Og lad mig lige tilføje, at det her er den sidste udgave af fsb beboeren. Vi ses 

på nye digitale medier, også dem, hvor vi kan have en - forhåbentlig respektfuld - dia-

log. Du kan læse mere om de nye medier inde i bladet.

Steen Søndergaard Thomsen 

formand i fsb

facebook.com/fsb.dk

@mitfsb #mitfsb

fsb - mere end en bolig
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fsb beboeren boligliv

Tekst Karen Lynggaard  Foto Karen Lynggaard

boende i pavillonen
boligliv. Sådan siger tre beboere, der var ret glade for at være genhuset, 
mens deres bolig blev skrællet i bund og bygget op igen.

- Jeg skal love for, at det var dejligt. Som et som-

merhus. Der var to meter rundt om pavillonen 

med græsplæne, hvor jeg satte planter og urter. 

Når vi havde fået morgenmad, så sagde jeg til 

Frank: ’Nu går jeg i haven’. Det er noget andet, 

end når man er vant til en lille altan.

Ingelise og Frank Myhlendorff, begge pensio-

nister, var genhuset i pavillon i seks måneder, 

mens deres lejlighed i Lundevænget på ydre 

Østerbro fik en gennemgribende renovering. 

Pavillonen var skøn. Men det var hårdt at flytte 

ud og ind af lejligheden.

- Det er eddermame en belastning at flyt-

te. Hele kælderen var fyldt af ting, som vi og-

så skulle tage stilling til, have pakket ned og ha-

ve opbevaret. Nej, det bliver aldrig hyggeligt at 

flytte, siger Frank og tilføjer, at da de først var i 

pavillonen, spurgte de hinanden: kan vi ikke ba-

re blive boende her?

Her fik de mere plads end i lejligheden, og 

de fik mulighed for at låne en køjeseng af ejen-

domskontoret, så pavillonens tredje rum kun-

ne indrettes til børnebørnene på 9 og 11. Par-

ret fik også ro i maven, da de så tegninger, der 

viste, hvordan deres køkken blev til et kammer. 

Og hvordan kammeret blev til køkkenalrum og 

dermed en del af stuen. En løsning, de er blevet 

rigtig glade for.

Boede på byggepladsen. En typisk pa-

villon er 15 meter lang og 4-5 meter bred og 

Vil kunne godt være blevet

Ingelise og Frank Myhlendorff 
om at bo i pavillonen under renoveringen

Håndværkerne 
har taget meget 
hensyn. Men det 
er jo byggeri, og 
man må forvente 
støv og støj.
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boligliv

indrettet med soveværelse, toilet/bad, køkken-alrum og kammer. Under 

renoveringen var pavillonerne stillet side om side på plænerne mellem 

ejendommene. Beboerne boede altså midt i byggeriet. Hvor generende 

var det så?

- Håndværkerne har taget meget hensyn. Men det er jo byggeri, og man 

må forvente støv og støj, siger Frank og Ingelise, der har boet i lejligheden 

i henholdsvis 26 og 21 år.

Steffen Flux, som bor i blokken ved siden af, er enig. Han boede i sin lej-

lighed, mens det udvendige arbejde på ejendommen blev lavet - og det 

støvede en del. 

- Byggestøv er en konsekvens, du må leve med. Det gider jeg ikke brok-

ke mig over. Mit bedste råd er at investere i en batteridrevet støvsuger, så 

du er fri for at slæbe en store og tung støvsuger ud hver gang.

Abstrakt med en helhedsplan. Steffen har boet i Lundevæn-

get i 12 år, en overgang med sin teenagedatter i den 2-værelses lejlighed, 

som efter ombygning og renovering ser noget anderledes ud. Til at begyn-

de med var han knapt så varm på tanken om en renovering.

- Først kunne jeg ikke rigtig se det for mig. Det var noget lidt abstrakt 

noget, der hed en helhedsplan. Ikke mange vidste, hvad det var. Jeg hav-

de en ok lejlighed. Hvorfor skulle vi skifte stikkontakter og have nyt ba-

deværelse?

Steffen Flux 
om bo i pavillonen

Der var lunt og varmt, og jeg 
boede skidegodt. Selvom den var 

møbleret, ville jeg hellere have min 
egne møbler med.
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boligliv

Tips fra Ingelise, Frank og Steffen
• Køb en batteridrevet støvsuger - eller en kost 
• Tag mindre med end du havde forestillet dig - ikke 8 håndklæder. Der er  
 ikke meget skabsplads.
• Flyt selv pc og andre værdifulde ting. Hvis de kommer på fjernlager, er  
 det dyrt og svært at få dem tilbage.
• Fortæl din avis, at du er flyttet. Det kan give bøvl for buddet at finde  
 postkassen, hvis den er flyttet ud af opgangen.

Den skepsis forsvandt dog fuldstændig, da han så tegningerne af den ny lejlighed 

og budgettet.

- Da jeg så, at jeg fik køkkenalrum, og at den blev større, fordi man lagde noget til fra 

nabolejligheden, kunne det ikke gå for hurtigt. Vi fik at vide, at huslejen ville stige med 

1300 kroner, og det er kommet til at passe på kroner og ører. Og kig dig lige omkring - 

jeg har fået en totalrenoveret lejlighed for de penge. Jeg priser mig lykkelig for at bo al-

ment, siger han.

Steffen har selv været med til at vælge fliser i køkkenet. De er turkise, som den Buick 

fra 1956, han lige har solgt. Allerede inden han flyttede ud, 

planlagde han, hvordan lejligheden skulle indrettes igen. 

Det var vigtigt for ham, at hans spisebord og bænke, som 

er fra en tidligere amerikansk diner, kan få plads. Og at de 

mange, flotte plakater og emaljeskilte, kan komme op på 

væggene igen.

Tæt på nye naboer - på godt og ondt. Steffen 

Ingelise og Steffen Myhlendorff syntes begge, at det var hårdt at flytte ind og ud af deres lejlighed mens renoveringen stod på. 
Nu er de rigtig glade for ombygningen og deres nye køkkenalrum, som er blevet en del af stuen.
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boligliv

Helhedsplaner
•  Helhedsplaner er et ord, som mange beboere kommer til 

at høre i de kommende år. For flere af fsb’s boligafdelinger 
trænger til renoveringer, der ligger ud over det, som kan 
betales over det almindelige vedligehold. 

• En helhedsplan samler de behov en boligafdelings har for 
renovering og fremtidssikring. 

• Landsbyggefonden er de almene beboeres kollektive 
opsparing. Den støtter helhedsplaner med billige lån til 
renovering og modernisering. Det er lovreguleret, hvordan 
pengene må bruges. 

fsb har helhedsplaner i gang eller på vej i 
Portugalsgade, Lundevænget, Bispeparken, Ågården, 
Voldparken, Husumgård, Tingbjerg II, Bellahøj, Munkevangen 
og Dommerparken.

var genhuset i pavillon fra november sidste år til maj. Han kunne også godt 

være blevet boende her. Pavillonen havde gæsteværelse og var bedre end 

den lejlighed, han kom fra.

- Der var lunt og varmt, og jeg boede skidegodt. Selvom den var møble-

ret, ville jeg hellere have min egne møbler med. Jeg sendte de boxmadras-

ser, der stod i pavillonen til langtidsopbevaring og tog min egen seng og 

gyngestol med, forklarer han.

Både Ingelise og Steffen synes, at det udadvendte liv i ’pavillonbyen’ gav 

en uventet bonus i form af nye bekendtskaber. Ingelise havde sat cafébord 

og to stole ud i ’haven’, hvor både gamle og nye naboer og bekendte blev 

inviteret til kaffe. Og Steffen fik snakket med en masse nye mennesker, når 

han sad ude på sin stol foran pavillonen og fik en cigaret.

Frank var til gengæld slet ikke interesseret i det sociale liv. Han kan også 

godt huske et par af generne ved at bo tæt på andre:

- Røglugt og madlugt. Ham ved siden af os brugte rigtig meget olie til at 

fritere mad. Og ham oven på stegte bøffer på nogle sjove tidspunkter fx 

klokken 11 om aftenen. Når der så var meget røg, så gik alarmen. Vi fik talt 

med ham og grinet lidt af det, og så var det ikke et større problem.

Steffen Flux har boet i Lundvænget i 12 år. Allerede inden 
han flyttede ud, planlagde han, hvordan lejligheden skulle 
indrettes igen med blandt andet fliser, han selv har valgt.
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fsb beboeren børnebestyrelse

til vi blev for gamle

børnebestyrelse. I Munkevangen i Nordvest har børnene deres egen 
bestyrelse. Sådan har det været siden 2014. Dengang skrev vi om Wafaa og 
Amin, og de kom på forsiden. Nu er de to voksne, og vi har mødt dem igen.

- Der er en aldersgrænse i børnebestyrelsen. Det var først, da jeg nåede 

den, at jeg stoppede, fortæller Wafaa, som nu er 18 år, går i 3. g og arbej-

der i en Rema 1000 i fritiden. 

Amin stoppede før Wafaa, fordi han er lidt ældre end hende. Lige nu er 

han chauffør - han holder sabbatår, mens han er ved at beslutte sig for, 

hvilken videregående uddannelse han vil søge ind på.

- Jeg jonglerer lidt med uddannelsesbolde for tiden. Jeg har overvejet 

lærerseminariet og måske allerede til januar, men det kan også lande på 

Vi blev ved

noget helt andet, siger Amin.

Heller ikke Wafaa er helt afklaret med, hvad hun skal bruge sin studen-

tereksamen til.

- Sundhedsfagene trækker, måske fysioterapeut eller farmaceut, siger 

hun, som også har fysik, kemi og matematik som sine bedste fag i skolen. 

Men så er der jo også det med det sociale.

- Jeg kan rigtig godt lide at arbejde med mennesker og at hjælpe dem, 

fortæller Wafaa. 

Og det var faktisk også det, som var så godt ved at være i børnebesty-

relsen; hjælp og sammenhold. 

Wafaa 
om arbejdet i børnebestyrelsen

Man får et bedre sammenhold, 
når der er en børnebestyrelse. 
Vi lavede ture og aktiviteter for 
de andre børn og unge, ting som 
der manglede, her hvor vi bor.

Tekst Marianne Bjerborg  Foto Carsten Andersen + Thomas Hommelgaard
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- Man får et bedre sammenhold, når der er en børnebe-

styrelse. Vi lavede ture og aktiviteter for de andre børn og 

unge, ting som der manglede, her hvor vi bor. Det var godt 

for os, men også for de andre børn, fx dem der flyttede til 

Munkevangen, forklarer Wafaa.

- Det var jo bare hyggeligt at være med i børnebesty-

relsen. Jeg var sammen med mine venner, og det blev en 

hyggeligere gård for vores børn, siger Amin. Hverken han 

eller Wafaa har engageret sig i fx elevråd siden, mest for-

di det er mere tidskrævende, end det var at mødes et par 

Amin 
om arbejdet i børnebestyrelsen

Det var jo bare hyggeligt at 
være med i børnebestyrelsen. 

Jeg var sammen med mine 
venner, og det blev en 

hyggeligere gård for vores børn.

gange om måneden i børnebestyrelsen. 

- Men jeg har stemt til mit første Folketingsvalg, siger Amin.

De er enige om, at de kun har fået gode ting ud af at engagere sig i børnebestyrelsen. 

Udover venner, sammenhold og hyggelige oplevelser, som de selv var med til at vælge, på-

peger Amin to andre ting, der fulgte med:

- Jeg var jo formand og skulle vælges af de andre. Så jeg blev god til at tale min sag. Og 

så gav det mig stolthed at være med til med en lille indsats at skabe glæde for andre. 

Læs om børnebestyrelserne på    beboerprojektbispebjerg.dk

Wafaa og Amin var en del af børnebestyrelsen i Munkevangen i 2014 og var på forsiden af fsb beboeren. I dag er de begge glade for deres erfaringer. 

børnebestyrelse
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Rykkere, renter og gebyrer - du kender det alt for godt, men kan ikke over-

skue det mere. Måske har du endda mistet dit job under Corona-krisen, 

hvor mange er blevet opsagt. Så du vælger at lukke øjnene for problemer-

ne. Men du kan også gøre noget andet. Du kan kontakte Den Sociale Rets-

hjælp, som fsb har lavet en aftale med for at støtte sine beboere. Den So-

ciale Retshjælp kan hjælpe dig med at få overblikket igen, så det er dig, 

der styrer økonomien og ikke omvendt. 

Hvem kan få hjælp. Du kan få hjælp, hvis du har gæld, lav indkomst 

og lavt rådighedsbeløb. Det kan også være, at du har problemer med øko-

nomien samtidig med, at du skal klare en skilsmisse eller en sag om for-

ældremyndigheden over dine børn. Du kan også få hjælp, hvis du er ung 

og har spillet dig til alt for meget gæld. 

økonomi. Har du mistet overblikket over din økonomi? Har du alt for meget 
gæld? Så kan du få hjælp. fsb har lavet en aftale med Den Sociale Retshjælp, 
der helt gratis kan hjælpe dig med at få styr på din økonomi. 

drukne i gæld?
Er du ved at

Det kan du få hjælp til
• at få overblik over dem, du skylder penge og få kontakt til dem.

• at finde ud af, hvor meget du kan afdrage til dem, du skylder penge.

• at lave afdragsordninger.

• at lægge budget og få styr på din hverdagsøkonomi.

• at oprette en bankkonto.

 

Sådan får du fat i Den Sociale Retshjælp. Du kan kontakte 

Den Sociale Retshjælp på telefon 7022 9330 / kbh@socialeretshjaelp.dk 

eller møde op i åbningstiden i Bragesgade 10 C (i baggården) på Nørrebro.

Du kan også få en boligsocial medarbejder til at hjælpe dig videre, hvis du 

bor i en boligafdeling, som hører under Beboerprojekt Bispebjerg, Det gode 

Naboskab, Husum for alle eller Forandring for Tingbjerg og Utterslevhuse.

Tekst Birgitte Thorsen  Foto Arkiv

fsb beboeren økonomi
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kort nyt
kort 

fsb beboeren kort

Få sms’er fra dit 
ejendomskontor
Vi lukker for vandet i morgen. 
Vi kommer mandag mellem kl. 
8 og 10. Vaskeriet er lukket. 
Beskeder fra ejendomskontoret 
kan nu tikke ind på din mobil, 
hvis du tilmelder dig ordningen. 
Det gør du på   fsb.dk/sms

Hvis du ser, at en nabo fx 
er meget isoleret eller har 
mistanke om, at personen 
er psykotisk eller har et 
misbrug, skal du hjælpe. 
Det gør du ved at gå til 
afdelingens kontaktperson. 

Det er som regel driftslederen, så du skal bare 
henvende dig på ejendomskontoret. Så sørger de 
for at hjælpe socialt udsatte københavnere i kontakt 
med en boligrådgiver i Københavns Kommune.  

 fsb.dk/kontaktpersonordning

Vind fsb’s 
inititativpris
fsb's initiativpris på 75.000 kr. går til 
en boligafdeling, der tager særlige 
tiltag for at fremme de lokale 
fællesskaber. Skal din boligafdeling 
vinde prisen i 2021? Så send en kort 
beskrivelse sammen med billeder 
eller andet, der kan give et godt 
indtryk af initiativet til djc@fsb.dk 
eller med post til Rådhuspladsen 59, 
1550 København V

På besøg i Nobelholmen
Til foråret kan 25 heldige beboere flytte ind i Nobelholmen på Enghave Brygge 

med direkte udsigt over Københavns Havn. Med vores virtuelle 3D-præsentation 

kan du gå rundt i lejlighederne i Nobelholmen og se indretningen samt udsigten 

fra 4. sal. Den er flot. Se   nobelholmen.fsb.dk

Bekymret for en nabo?
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sove og spise her

fællesskab. Plantebytte, filmklub og vinterbadning. Det er nogle af de ting, 
beboerne i Artillerihuset kan gøre sammen. Ideerne kommer fra ni First Movere, 
som skal kickstarte det sociale - og det beboerdemokratiske - liv for beboerne 
i den nye ungdomsafdeling på Amager.

- Det er fedt at være med til at skabe det fællesskab, som vi selv skal være 

en del af. Det skal ikke bare være et sted, hvor vi sover og spiser. 

Det siger Jonas Brock-Hanash, som er 21 år og læser Global Business In-

formatics på ITU. Han er en af de unge, der er med til at udvikle Artillerihu-

sets værdier og ideer til, hvordan det skal komme til udtryk i hverdagen. 

Grundlæggende skal ’folk skal føle sig hjemme’ og opleve, ’at der er no-

gen, der tager sig af tingene, når nu far og mor ikke er i nærheden’. Der 

skal fx være flag på måtten foran døren, når der er fødselsdag. Og der er 

tænkt i massevis af aktiviteter, som beboerne kan lave sammen - plante-

bytte, bordtennis, cykelværksted, fællesspisning, filmaftener - og selvføl-

gelig fester med den mobile bar, som har fået navnet ’Rullemarie’.

- Jeg er selv meget social. Men jeg forstår, hvis man føler sig ensom, når 

man flytter hjemmefra. Her skal folk vide, at der er mennesker omkring dem, 

og at de ikke skal gå langt for at være sammen med nogen, siger 23-årige 

Signe Madsen, der studerer landskabsarkitektur på Københavns Universitet.

Vi skal ikke kun

Indretning og beboerdemokrati. På en række workshops har 

de unge været med til at bestemme, hvordan fx tagterrassen skal indret-

tes med plantekasser og drivhus. Og de har døbt etagerne Bomben, Bri-

gaden, Batteriet og Bataljonen - fordi området tidligere var militært øvel-

sesterræn.

First Moverne er også blevet introduceret til, hvad det vil sige at bo i en 

almen bolig. Ideen er at klæde dem på til fx at få etableret en afdelings-

bestyrelse. 

For 21-årige Katja Frederiksen, der læser jura på Københavns Universi-

tet, har det været en øjenåbner.

- Når man bliver sat ind i det, så får man lyst til at tage initiativ. Jeg ple-

jer at være den, der følger ’the flow’, og har ikke været så kritisk over for 

de steder, jeg har boet. Men det har gjort mig meget klogere, og jeg har 

fået ro i maven over at føle en tilknytning til fsb. Jeg glæder mig til at flyt-

te ind. Og til at gøre noget for de kommende beboere. 

fsb beboeren fællesskab

Tekst + Foto Karen Lynggaard 

Signe Madsen (tv), Katja Frederiksen og Jonas Brock-Hanash er alle First Movere i fsb’s nye ungdomsboligafdeling Artillerihuset på Amager.
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fsb beboeren nybyggeri

fsb bygger nyt

nybyggeri. Et bofællesskab for seniorer på Amager. Et moderne plejehjem 
med plads til både singler og par med Sundparken som nabo. 125 boliger til 
unge under uddannelse tæt på DR-byen og Københavns Universitet. fsb ligger 
ikke på den lade side, når det gælder om at bygge nyt. 

Artillerihuset Nye ungdomsboliger

Hvor   Rued Langgaards Vej 3, 2300 København S., ikke mange meter fra DR-byen og Københavns Universitet KUA.

Hvornår   De nye beboere indtager ungdomsboligafdelingen i november 2020.

125 ungdomsboliger og 6 små familieboliger i den kommende ungdomsboligafdeling Artillerihuset. Ejendommen bliver opført i tegl og med 

store fælles tagterrasser. På den ene side af bygningen ligger boligerne. På den modsatte side fungerer den brede gang som opholdsrum 

med masser af dagslys. Små depotrum til hver bolig opdeler gangen i mindre nicher, som de unge kan bruge til studierum eller ophold. 

Der kommer også mindre opholdsarealer med flytbare møbler og plantekasser. Alle boliger har eget køkken og bad. Derudover er der 

fælleskøkkener på hver anden etage, vaskeri i stueetagen, elevator og tagterrasse med udsigt over Amager og Amagerfælled.

Hvad

Tekst Anne Warrer Poulsen  Foto Carsten Andersen
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nybyggeri

Nobelholmen Vand til alle sider 

Hvor   Theodore Roosevelts Vej 11, på en af de 10 kunstige øer, som er etableret i Københavns Inderhavn i området bag Havneholmen.

Hvornår   Boligerne forventes at være klar til indflytning i marts 2021. 

25 familieboliger. fsb’s boliger er samlet i en opgang og er en del af et større 

byggeri med i alt 218 lejligheder, som AP Pension opfører. De fleste er tre eller 

fireværelses lejligheder, som alle har altan og udsigt til lystbådehavn og kanalerne 

i området. Ejendommens facader er i hvid og grå beton. I stueetagen er facaden 

lavet af grå tegl. Alle lejligheder har enten have eller altan. Ejendommen rummer en 

integreret daginstitution samt kælder med depoter til opbevaring, cykelparkering 

og parkeringskælder, hvor beboerne kan leje plads til bilen.

Hvad

Sundbo Et bofællesskab for seniorer

Hvor   I Sundparken mod Stranslodsvej, 2300 København S, tæt ved Lergravsparken Metrostation på Amager. 

Hvornår   Forventet byggestart er maj 2021. De første beboere kan formentlig pakke flyttekasserne ud november 2022. 

En fed streg under fælles vil kendetegne fsb’s kommende bofællesskæb for seniorer. 

En forening af borgere henvendte sig til fsb. Det blev til et samarbejde om at udvikle 

bofællesskabet på beboernes præmisser. Måltidet, fokus på miljø og dét at gøre en 

indsats i lokalområdet bliver centralt for fællesskabet. Huset er ikke bygget endnu, 

men det er tegnet, og grunden er fundet. Sundbo skal bygges bæredygtigt som 

et træbyggeri. Det udleder langt mindre CO2, når man bygger i træ, end hvis man 

bygger i beton. Uden på træskelettet bliver der sat teglsten, som kan udskiftes. 

Boligerne er forbeholdt mennesker over 55 år uden hjemmeboende børn.

Hvad
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nybyggeri

Sundparken plejecenter Et helt nyt plejehjem

Hvor   Hjørnet af Strandlodsvej og Lergravsvej, 2300 København S

Hvornår   Forventet byggestart er 2021. Hvis alt går efter planen kan de første beboere flytte ind i 2023. 

På hjørnet af fsb’s ældreboligafdeling Sundparken bygger fsb et nyt plejehjem. 

Boligerne får både soveværelse og stue samt toilet og bad. Gulvene i beboernes 

soveværelser og stuer bliver af træ, og næsten alle værelser får en karnap/fransk 

altan. Der kommer også parboliger på hver etage. I midten af plejecentrets bygning 

kommer der en stor café for beboere og andre ældre i området. I stueetagen kommer 

fællesfaciliteter fx træningslokale, frisør og tandlæge. På etagerne vil der være 

dagligstuer, spisestuer, tv-stuer, som er for den enkelte afdeling. I midten af byggeriet 

laves et grønt parkområde. Bygningen bliver i røde mursten og med hvide vinduer.

Hvad

Kronehaverne Tæt på Amager Fælled og metro

Hvor   Ørestads Boulevard 49, ved siden af Ørestad Streethal. De nærmeste naboer er Amager Fælled, Metroen og Bellacenteret.

Hvornår   Forventet indflytning er maj 2021. 

44 familieboliger og 4 ungdomsboliger. AP Pension bygger i samarbejde med 

Københavns Kommune et stort byggeri med plads til både ejerboliger, erhverv, 

daginstitution og 48 fsb-boliger. Ejendommene bygges med facader af lys beton 

omkranset af et grid (rist). Der er ingen altaner, men tagterrasser, fælles altaner 

og gårdhave. De 48 fsb-boliger får også et helt lille fællesrum. Der er både 

lejligheder i ét plan og lejligheder i to planer med intern trappe. I ejendommen 

kommer en daginstitution, som deler grønne arealer med resten af byggeriet. 

Efter lukketid kan beboerne bruge legepladsen. 

Hvad
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fsb beboeren kort

kort 
Børn 
hjælper 
børn
Børnebestyrelsen i 
Munkevangen har været en 

tur på hospitalet. Det var for at overdrage de penge, 
som de har samlet ind til Danske Hospitalsklovne. 
Klovnene støtter børn, der er indlagt og klovnene 
spreder smil og glæde. Klovnen Oliva blev rigtig glad.  

 facebook.com/beboerprojektbispebjerg

Giv loven modstand
fsb har flere gange udtalt sig kritisk mod loven 

om parallelsamfund. Loven gælder kun almene 

boliger og dikterer, at ’for mange’ beboere som 

er arbejdsløse, har kort uddannelse, har kriminel 

baggrund eller stammer fra et ikke vestligt land 

kan sende en boligafdeling ind på en såkaldt 

ghettoliste. Derfra står den på fx frasalg eller 

nedrivning. Det er ikke i orden, og du kan hjælpe 

med at råbe politikerne på Christiansborg op. 

Skriv under senest den 13. december. Skriv ’Lov 

ophæv loven om nedrivning’ i søgefeltet på 

 borgerforslag.dk

10 hjertestartere i Kantorparken
- En læge kontaktede os. Hun havde undersøgt, at relativt mange dør af hjertestop i 
vores område. Og som en del af sit Ph.D.-projekt tilbød hun, at vi fik sat hjertestartere 
op. Og så bliver 10 beboere uddannet som instruktører i førstehjælp, fortæller Kim 
Bjargum fra afdelingsbestyrelsen i Kantorparken. - Når vi er udlært, skal vi holde 10 
kurser for beboerne. Lige nu står projektet desværre stille på grund af Corona, men vi 
håber at komme i gang i starten af det nye år, siger Kim.  

Kan jeg møde op på 
ejendomskontoret? Kan jeg leje 
beboerlokalet? Hvad sker der med 

de boligsociale projekter? Og kan vi stadig 
komme til de møder i beboerdemokratiet, som 
vi er inviteret til? Corona-reglerne ændrer sig 
ofte, og i fsb lægger vi os op ad myndighedernes 
anbefalinger. Du kan finde svar på, hvad fsb gør i 
forbindelse med corona på   fsb.dk

Corona-nyt i fsb
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folkekøkken. Hver onsdag aften er der folkekøkken i Fælleshaven 
i Tingbjerg. Mad på bål, lækre ingredienser, en passioneret kok og 
engagerede beboere - det er en opskrift på succes.

Årh det smager godt det her

fsb beboeren folkekøkken

Tekst Marianne Bjerborg  Foto Thomas Hommelgaard + Marianne Bjerborg

Naja (tv), 
Natasha Andersen og 
Jonn Vinther Martinsen
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- Det er saftsuseme besværligt. Ja undskyld, men de her mundbind er alt-

så noget, fanden har skabt. De passer simpelthen så dårligt til madlav-

ning over bål. 

Kokken Jonn er i gang med at lave paella over bål i Tingbjerg Fællesha-

ve sammen med en gruppe beboere. Coronaregler gør, at alle skal bære 

mundbind, mens maden bliver lavet, og det gør det ikke ligefrem lettere 

at trække vejret i de røgskyer, der opstår hver gang lidt vand drypper ned 

i bålet. Brødrene Per og Palle holder stand ved bålet og med røde øjne, får 

de både rørt i ris og sat kartofler over. 

To drenge henter brænde bag skuret. Trillebøren balancerer de fint, og 

de får også behændigt skubbet brændeknuderne ind fra siden, hvor bå-

let er mindst varmt. På et bord lidt derfra skærer Najah og hendes mor ci-

trusfrugter i skiver. 

- Vi laver Sangria, fortælle Najah, altså uden alkohol selvfølgelig. 

Med hver gang. Najah, hendes mor og to søstre har været med til al-

le fællesspisninger i Tingbjerg. Det er hyggeligt at lave mad sammen, synes 

de, og så er det godt at komme lidt ud. Men kok skal Najah alligevel ikke væ-

re, selvom Jonn gerne vil gøre unge mennesker interesserede i kokkefaget.

- Nej, jeg skal ikke være kok. Jeg skal være dyrlæge, siger Najah. Det 

trækker hun dog i land på, da hun senere skal pille sin første reje. Så er 

dyr alligevel lidt klamme. Der ender dog med at være en ret stor bunke re-

jeskaller på hendes tallerken, da hun først får taget på at pille dem, så må-

ske holder fremtidsplanerne alligevel.

Paella, sangria og sprøde brød med tomat og ost. Maden er denne aften 

inspireret af Spanien. Andre aftener står den på koreansk mad eller måske 

mad fra Italien eller Sydamerika. Og det er helt bevidst.

- Vi prøver at lave noget mad, som ikke stammer fra de lande, som de 

fleste af beboerne kommer fra. Der er mange nationaliteter i Tingbjerg, 

så vi vil ikke favorisere nogen, men finde noget, der er nyt for mange og 

som er sundt, forklarer Jonn. - Det handler om sundhedsfremme og om at 

Jonn Vinther Martinsen
om at lave mad til fællesspisningen

Der er mange 
nationaliteter 
i Tingbjerg, 
så vi vil ikke 
favorisere 
nogen, men 
finde noget, 
der er nyt for 
mange og som 
er sundt.

folkekøkken

Jo mere af maden jeg laver, des dårligere er tilbuddet. Meningen er jo, at beboerne laver maden, siger Jonn, 
der er kok og her instruerer Pia i, hvordan tomaterne skal skæres til de sprøde brød.
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folkekøkken

5
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1 Fællesspisningen er godt i gang i 
Tingbjerg Fælleshave. 

2 Der er styr på det hele, når beboerne holder 
fællesspisning.

3 Sådan - lækker bål-paella med rejer, 
kammuslinger og godt med dild.

4 Selv om det er svært at lave mad og bære 
mundbind samtidig, har kokken Jonn godt 
fat i den store gryde med paella.

5 Bruschettaerne mangler lige tomaterne - 
så er de klar.

6 Najah skærer citrusfrugter til sangria. 
Sammen med sin mor og søstre har hun deltaget 
i onsdagsmadlavningen siden ordningen 
startede.

7 Der bliver holdt stand ved bålet, når der 
røres i ris og kartofler.

8 Bålet bliver nøje overvåget af både børn 
og voksne.



Restaurant Virketrang
Restaurant Virketrang er en del af Fælleshaven i Tingbjerg. 
Hver onsdag fra kl. 15.30 er der madlavningskursus for dem, 
der vil være med. Kl. 18 er der folkekøkken, hvor voksne for 40
kr. og børn for 20 kr. kan købe og nyde et måltid mad i godt selskab. 

Restaurant Virketrang er et samarbejde mellem Tingbjerg Forum, 
Kokke- og restaurantskolen og Steno Fonden, som forsker i diabetes. 

Fælleshaven er et uformelt samlingssted, hvor der også fx er 
mødelokaler, affaldssamling, cykelreparation osv. 

Læs mere på    facebook.com/faelleshavenitingbjerg 

folkekøkken

Natasha Andersen 
om at  dyrke planter i Tingbjerg Fælleshave

Jeg elsker at 
komme her og 
lære børnene 
om planter og 
andre kreative 
ting. Vi passer 
bede, maler 
skilte og høster 
frø til næste 
års spiselige 
blomsterhav. 
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booste fællesskabet. Hvis man i sin madlavning 

ændrer en lille smule på det, man plejer at gøre, 

kan man fx forebygge diabetes.

En dreng får udleveret en bøtte med kammus-

linger. Dem ved han ikke lige, hvad er for nogen, 

men efter en hurtig søgning på mobiltelefonen, 

er han helt med på, hvordan de så ud, da de var 

i live med skal på. Han skærer dem i fine, tynde 

skiver klar til at komme i paellaen sammen med 

rejer og masser af dild. 

En lokal plantenørd. I Tingbjerg Fælleshave 

er der drivhus, høns og bede med spiselige plan-

ter. Det med det spiselige går Natasha højt op i. 

- Må jeg ikke lige vise dig noget, jeg laver? Si-

ger hun, da vi støder ind i hinanden ved et bed 

med fine, håndmalede skilte som fortæller, at 

Jonn Vinther Martinsen om fællesspisningen

Det er jo fint vejr i dag, men det er nu blevet ret 
koldt at spise ude, selv med tæpper. Måske finder 
vi en løsning, men ellers må vi holde pause igen.

folkekøkken

blomster og planter i disse bede kan spises.  

- Jeg er plantenørd, så jeg samler frø fra det, vi 

dyrker her, og lærer børnene, hvad de kan spise. 

Jeg har også malet skiltene, for jeg er ret kreativ, 

og de her frøposer har jeg designet, så de passer 

til, forklarer Natasha, og viser trekantede, hjem-

medesignede poser med lokalt høstede frø frem.

Natasha begyndte at sætte sig ned i haven i 

foråret, hvor hun var træt at sidde corona-iso-

leret i sin lejlighed. Kort tid efter kastede hun 

sig over at ’rydde op’ i bedene. Hendes enga-

gement og evner har nu skaffet hende et job på 

den lokale nærgenbrugsstation, hvor hun skal 

lave kreative genbrugsworkshops. 

- Det er jo en solstrålehistorie, smiler hun. - Jeg 

satte mig her i haven, og nu har jeg et rigtigt job, 

hvor jeg kan lave de ting, jeg kan lide og er god til.

Corona spænder ben. Der bliver lavet 

mad hver onsdag i Tingbjerg. Der var pause un-

der den første corona-nedlukning, og nu ser det 

igen ud til at blive lidt svært at gennemføre igen. 

For krav til afstand og mundbind gør, at man ik-

ke kan lave mad sammen i de to små køkke-

ner i den nedlagte daginstitution, hvor projektet 

holder til. Der er heller ikke plads nok til god af-

stand, når man spiser.

- Det er jo fint vejr i dag, men det er nu blevet 

ret koldt at spise ude, selv med tæpper. Måske 

finder vi en løsning, men ellers må vi holde pau-

se igen, siger Jonn, før han ligesom de øvrige 

deltagere spritter hænder, sænker masken og 

nyder et fantastisk måltid.
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fsb beboeren beboerdemokrati

Sprit, slikskål og

beboerdemokrati. Organisationsbestyrelsen - 9 beboere og 2 medarbejdere 
- har ansvaret for, at fsb kører godt og har et godt beboerdemokrati. Der hvor du 
bor, er det din afdelingsbestyrelse, der har den opgave.

Tekst Bo Zuschlag  Foto Marianne Bjerborg

Repræsentantskabsmøde. På repræsentantskabsmødet vælger de beboervalgte, hvem der skal repræsentere dem i organisationsbestyrelsen. 

politiske beslutninger
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Bordene er sat i en stor hestesko med behørig afstand mellem stolene. Ud 

for hver plads står håndsprit, en flaske vand, en kaffekop, en slikskål og et 

større glas med frugt. Sådan ser det for tiden ud, når der er dækket op til 

møde i fsb’s organisationsbestyrelse. Stedet er fsb’s kantine på Rådhus-

pladsen, hvor fsb’s politiske ledelse træffer beslutninger om fsb.

Beboerdemokrati. Organisationsbestyrelsen har mange forskellige 

områder, som de skal tage sig af - blandt andet har de det juridiske og øko-

nomiske ansvar for hele fsb og alle boligafdelingerne. Det betyder blandt 

andet, at det er organisationsbestyrelsen, der bestemmer, hvad fsb skal 

bruge penge på.

Organisationsbestyrelsen skal også sikre, at fsb kører godt og effektivt, 

så beboernes husleje ikke er højere end nødvendigt. Og ikke mindst har or-

ganisationsbestyrelsen ansvaret for, at fsb har et godt beboerdemokrati.

Derudover er det organisationsbestyrelsen, som afgør, om fsb fx skal 

bygge nye boliger. Det har fsb’s repræsentantskab bestemt, at organisa-

tionsbestyrelsen beslutter. Repræsentantskabet er fsb’s øverste myndig-

hed med over 250 medlemmer fra alle boligafdelinger.

Ekspertvælde. Organisationsbestyrelsen består af 11 medlemmer. 

De ni af dem er beboere i fsb og valgt af fsb’s repræsentantskab. To af 

medlemmerne er valgt af og blandt medarbejderne i fsb. 

Sådan har det ikke altid været. Kort fortalt begynder beboerne først at 

få indflydelse i 1947, da de får to ud af de dengang 12 pladser i fsb’s repræ-

sentantskab. De 10 andre pladser bliver udpeget af borgerrepræsentatio-

nen i Københavns Kommune. Bestyrelsen bestod af eksperter i jura, arki-

tektur og økonomi. I 1963 får beboerne for første gang en repræsentant i 

bestyrelsen. Og i 1971 får beboerne 3 ud 8 pladser.

Al magt til beboerne. Først i 1986 får beboerne flertal i fsb’s besty-

relse. Og i 1997 får beboerne al magten. Her træder en ny lov i kraft, som 

definerer, at den øverste myndighed i en almen boligorganisation er et re-

præsentantskab af beboervalgte.

Afdelingsbestyrelser. De beboervalgte er blandt andet dem, som 

sidder i de forskellige afdelingsbestyrelser i fsb. Enkelt sagt har afdelings-

bestyrelsen ansvaret for tre ting: at få lavet et budget for afdelingen, som 

beboerne skal stemme om på afdelingsmødet, at indkalde til og forbere-

de afdelingsmødet og endelig skal de sørge for, at det, som beboerne har 

vedtaget, bliver sat i gang.

Beboerne bestemmer
• Beboerne i hver boligafdeling vælger en afdelingsbestyrelse.
• Afdelingsbestyrelserne udpeger medlemmer til 
 fsb’s repræsentantskab.
• Repræsentantskabet er fsb’s øverste myndighed.
• Repræsentantskabet vælger de ni beboervalgte medlemmer 
 til organisationsbestyrelsen.
• Organisationsbestyrelsen er fsb’s politiske ledelse.

beboerdemokrati
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fsb beboeren bestyrelse bestyrelse

Det handler om det, 
som berør beboerne

- Jeg vil være med til at påvirke udviklingen, så der også fremover er gode almene bo-

liger, som folk med ikke så høje indkomster har råd til at bo i.

Sådan siger 58-årige Tina Skjødt Olesen, som blev valgt til fsb’s organisationsbesty-

relse på repræsentantskabsmødet i august. Dog ikke for allerførste gang. Hun sad der 

også for nogle år siden.

- Jeg bor selv i en bolig i god stand og til en rimelig husleje, fortæller Tina Skjødt Ole-

sen, der i over 15 år har været formand for fsb’s boligafdeling Røde Kro på Amager.

- I organisationsbestyrelsen kan jeg bidrage med mine erfaringer fra afdelingsbesty-

relsen, og hvad der er af problemstillinger der. 

Tina Skjødt Olesen sidder også i driftsudvalget samt udvalget for byggeri og renove-

ring, der ligger under organisationsbestyrelsen.

- Arbejdet i organisationsbestyrelsen og i udvalgene handler om det, som berør 

beboerne. Det handler blandt andet om effektiv drift, helhedsplaner og renovering 

af vores boliger.

Mød din

bestyrelse. Årets topmøde i fsb er, når repræsentantskabet stimler sammen. 
Her vælger beboere fra hele fsb de 9 beboere, der skal i bestyrelsen og som 
sammen med to medarbejdere skal stå for den daglige ledelse af fsb.

organisationsbestyrelse
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bestyrelse

Steen Søndergaard Thomsen
Formand i fsb
Formand i forretningsudvalget
Formand for udvalget for byggeri og renovering
Medlem af udvalget for bolig og udlejning

Flemming Dam-Nielsen Frank Bentin Jean Thierry

Anita Heisterberg David Nord Poulin Dorte Raltters

Formand for kommunikationsudvalget
Medlem af boligsocialt udvalg 
Medlem af driftsudvalget
Medlem af udvalget for bolig og udlejning 
Medlem af aktivitetsudvalget 

Formand for udvalget for bolig og udlejning
Medlem af boligsocialt udvalg

Ansat i fsb
Medlem af udvalget for byggeri og renovering

Medlem af kommunikationsudvalget
Medlem af udvalget for byggeri og renovering

Ansat i fsb
Medlem af driftsudvalget

Medlem af driftsudvalget
Medlem af udvalget for bolig og udlejning
Medlem af boligsocialt udvalg

Medlem af forretningsudvalget
Medlem af udvalget for byggeri og renovering

Medlem af kommunikationsudvalget
Medlem af udvalget for bolig og udlejning

Næstformand i fsb
Næstformand i forretningsudvalget 
Formand for driftsudvalget
Medlem af kommunikationsudvalget 

Kim Kaos Fælled Mette Kruse Tommy Højegaard
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fsb beboeren forslag

Du bestemmer

forslag. Vil du have et nyt køkken eller hvad med røgfrie naboer? Det ville 
de beboere du møder her Så de stillede forslag på afdelingsmøderne. Det kan 
du også gøre. Læs med og få hjælp og inspiration på   fsb.dk/forslag.

Nyt køkken
Hessensgården på 
Amager
Anwar Al-Fatal er formand for afdelingsbe-

styrelsen i Hessensgården, som stillede for-

slag om at åbne en pulje til kollektiv råderet til 

køkkener og badeværelser. Forslaget blev en-

stemmigt vedtaget på afdelingsmødet.

Vi har tidligere haft en pulje til kollektiv rå-

deret her i Hessensgården, og nogle beboere 

har fået lavet nye køkkener og badeværelser. 

Men puljen var udløbet, og flere beboere har 

spurgt, om de ikke også kunne få mulighed for 

at forny deres køkken eller bad. Vi er tre i be-

styrelsen, den ene af os har fået renoveret sit 

køkken, og vi andre to ville gerne have forny-

et henholdsvis køkken og badeværelse. Derfor 

var det oplagt, at vi stillede forslag om en ny 

pulje til kollektiv råderet. Og forslaget gik glat 

igennem på afdelingsmødet.

Så snart alt det praktiske er kommet på 

plads, skal jeg have lavet køkkenet i min lej-

lighed. Det nuværende køkken er gammelt og 

trænger til at blive fornyet. Jeg ved med sikker-

hed, at det er mindst 25 år gammelt, for jeg har 

boet i denne lejlighed næsten hele mit liv, og 

køkkenet har altid været det samme.

Kollektiv råderet
Kollektiv råderet betyder, at afdelingen optager et fælles lån til at 
forbedre køkkener, badeværelser eller andet. 
De beboere der bruger ordningen, betaler deres del af lånet tilbage over 
huslejen i 15 år. 

Læs mere på   fsb.dk/raaderet

der hvor du bor

Tekst Mikael Bruun Andersen  Foto Carsten Andersen
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Slut med rygning 
Engbakken på Frederiksberg
Tine Petersen stillede forslag om, at der skal være rygeforbud i lejlighederne i Engbak-

ken. Forslaget blev vedtaget, hvilket betyder, at nye beboere ikke må ryge i deres lejlig-

hed, og at nuværende beboere opfordres til ikke at ryge i lejlighederne. 

Jeg stillede forslaget om rygeforbud, da der flyttede en ryger ind i en af de omkringlig-

gende lejligheder, og jeg blev generet af, at min egen bolig ofte lugtede af røg. Når vi bor 

så tæt, og der ikke er et andet vindue, vi kan åbne, er det svært at undgå lugten af røg. 

Jeg havde også talt med andre om det, og de var også generet af røgen. 

Der skal selvfølgelig være plads til alle i Engbakken, og et rygeforbud begrænser ryger-

nes frihed i et vist omfang, men der er rig mulighed for at bevæge sig ud på terrasserne 

Sådan stiller du et forslag 
• Du skal være over 18 år og have fast bopæl i boligafdelingen
• Du skal stille forslaget skriftligt. 
• Du skal aflevere dit forslag senest 14 dage inden afdelingsmødet. 
• Det er en god idé at møde op og præsenterer forslaget for de andre beboere.

Læs mere på   fsb.dk/forslag

forslag

eller ned til indgangen, hvis man vil ryge. Mit 

indtryk er, at der er færre rygere end ikke-ry-

gere, og lugten af røg fra én bolig kan hurtigt 

genere flere omkringliggende. Derfor tænkte 

jeg, at forslaget ville gavne de fleste. 

Jeg får nok ikke selv så meget glæde af det, 

men så kan det komme til gavn for nye be-

boere og de, der regner med at bo her i nog-

le år endnu.
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fsb beboeren medier

medier. Du sidder lige nu og læser i sidste nummer af fsb beboeren. Men det 
er ikke slut med information og inspiration, for dig der bor i fsb. Se her, hvor du 
kan finde viden om alt fra beboerdemokrati, over løsninger på dryppende 
vandhaner til inspiration og flotte billeder fra hverdagen.

Masser af viden
Tekst Marianne Bjerborgfor dig der bor i fsb

Du læser sikkert nyheder, ser flotte billeder, følger med i hvad der sker, 

der hvor du bor og i København i det hele taget. Men det er nok ikke læn-

gere postkassen, du kigger i, når du skal inspireres eller finde information. 

I fsb har vi i de sidste år set en vækst i besøg på vores sociale medier og 

på fsb.dk, og samtidig fået henvendelser fra beboere, der ikke ønsker at 

få bladet. Derfor ændrer vi vores mediebillede, så du fremover skal følge 

med på fsb.dk, din afdelings hjemmeside, Facebook, Instagram, LinkedIn 

og i din e-mail. Og en lille smule i postkassen. 

Hvis du ikke allerede bruger vores medier, håber vi, at du vil tjekke dem 

ud - vi synes i al beskedenhed, at der er guld at hente. 

fsb.dk Det hele samlet et sted
fsb.dk er samlingsstedet for alle informationer om fsb, uanset om du er beboer, beboervalgt eller boligsøgende. 
Her kan du fx finde informationer om boligstøtte, indflytning, fremleje, hvem der må bo i din bolig og hvilke 
regler, der gælder, hvis du vil bygge om. Når du logger ind på min side, kan du finde information, der knytter sig 
til din bolig - plantegning, materialer om afdelingsmødet og meget mere. 

Find det på    fsb.dk

Afdelingshjemmesider Kun til dig og dine naboer
Husorden, ejendomskontorets åbningstider, renoveringer, beboerlokaler - alt det, der findes, lige der hvor du 
bor, er samlet på din afdelings hjemmeside. Her er der også plads til nyheder - både fra din afdelingsbestyrelse, 
fra ejendomskontoret og fra en eventuel byggesag. 

Find netop din side på    fsb.dk/hjemmeside

28  fsb beboeren nov20   



medier

Tekst Marianne Bjerborg

Facebook Lidt om det hele
Følg med på vores facebook side og bliv opdateret i kort form om alt det, der foregår i fsb. Her finder du 
formandens meninger om parallelsamfundspakken sammen med nyheder om nybyggeri, royale besøg og 
især om livet i boligafdelingerne. Det er her, du i kort form kan læse og se ’det hele’, give din mening til kende 
og stille et spørgsmål. 

Find os og følg os på    facebook.com/fsb.dk

Instagram Flotte billeder og gode historier
Frem med mobilen, der er flotte billeder og gode historier (stories) - synes vi selv. Og så er der også dine 
billeder, hvis du bruger hashtagge   #mitfsb eller sender dem til os, så vi kan lægge dem på vores side. 
Her er plads til debat og spørgsmål til billederne. Hvis du ikke har Instagram, kan du hente app’en i Appstore 
på iPhone eller Google Play Butik på en android. 

Når du har app’en så søg    mitfsb

LinkedIn Det professionelle netværk
Det er på LinkedIn, at du kan finde alt politisk og strategisk stof om fsb og vores holdning til boligområdet. 
Tørt er det ikke - for det er politiske holdninger med mening, det er jobopslag, det er film, og så er det her 
vi deler erfaringer om at bygge og drive boliger til københavnere. 

Find os under navnet fsb - mere end en bolig på    linkedin.com

Mit fsb Kort tema i postkassen
Om kort tid udkommer første nummer i en ny serie, som vi har døbt Mit fsb. Og det kommer på tryk og bliver 
leveret i din postkasse 3-4 gange årligt. Hvert nummer er på fire sider, det dykker ned i ét tema, der er relevant, 
for dig der bor i fsb, og vinkler fakta med personlige beboerhistorier. 

Har du kommentarer eller ønsker til temaer, kan du skrive til    redaktion@fsb.dk

Nyhedsbreve fsb i din indbakke
Vi kommer nu med tre digitale nyhedsbreve - et til alle beboere, et til de beboere, som også er valgt ind i 
afdelingsbestyrelser og et til dem, der søger bolig. Nyhedsbrevene kommer i din indbakke og handler om alt 
der er relevant for at få det bedste boligliv i fsb. Og så er det helt uden reklamer. For at få nyhedsbreve, er det 
vigtigt, at vi har din e-mailadresse. 

Du kan tjekke, om vi har den på    fsb.dk/minside
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fsb beboeren verdensmål

I 2015 vedtager FN 17 verdensmål, som forpligter de 193 

medlemslande til at bidrage til en bæredygtig udvikling. 

Og faktisk går der en lige linje fra flere af verdensmålene 

direkte ned i fsb og boligafdelingerne.

Når vi fx sorterer affald korrekt og sparer på energien, 

når vi køber miljørigtigt ind, når vi bygger og renoverer så 

bæredygtig som muligt, og når vi tager et socialt ansvar 

for både beboere og medarbejdere - ja, så arbejder vi ef-

ter verdensmålene. 

Næsen i det bæredygtige spor. At passe på 

miljøet og være socialt ansvarlige er ikke nyt i fsb. Det har 

vi haft på arbejdsprogrammet i mange år.

Når fsb alligevel har en strategi for verdensmålene, er 

det for at forpligte os selv - medarbejdere, beboere og be-

boervalgte, og også vores leverandører. Forpligte os til at 

holde næsen i det bæredygtige spor, udvikle os og gøre 

det endnu bedre.

Det gør fsb. BL - Danmarks almene boliger har udgi-

vet en rapport, som fsb og 217 andre boligorganisationer 

har bidraget til. Rapporten giver et overblik over, hvad lan-

dets boligorganisationer gør for at arbejde hen mod ver-

densmålene. Og hvordan ser det så ud for fsb? Her er et 

lille udpluk fra rapporten:

FN's verdensmål

verdensmål. Hvordan hænger nogle fjerne mål fra FN’s hovedkvarter i New 
York 6000 km væk sammen med fsb og boligafdelingerne i København? Det 
hænger faktisk fint sammen. Vi hiver verdensmålene ned på hverdagsniveau.

sådan helt nede på jorden

• Vi løfter det sociale ansvar og har mange boligsociale indsatser.

• Vi gør markant mere end resten af branchen, når det handler om at hjælpe 

 mennesker i arbejde fx gennem virksomhedspraktik.

• Vi bruger arbejdsklausuler, der forhindrer billig arbejdskraft og dermed social dumping. 

• Vi bruger sociale klausuler, der stiller krav til leverandører om at oprette fx    

 praktikpladser. 

• Vi forebygger, at beboere sættes ud af deres bolig fx via afdragsordninger.

• Vi bruger automatisk styring og overvågning af energiforbruget og har specialister   

 ansat til det.

• Vi arbejder med varmegenvinding og solceller. 

• Vi bruger ikke sprøjtegifte på udearealer 

• Vi stiller krav, når vi bygger nyt, så der ikke indgår materialer, som er på    

 Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. 

Sunde boliger uden PCB og radon. Sundhed - og dermed også sunde boliger 

- er et af verdensmålene. Her skal der gøres en særlig indsats, for man skal ikke blive syg 

af at bo i sin bolig.

Som det første boligselskab undersøgte vi i 2019 systematisk luften i boligerne for det 

sundhedsskadelige stof PCB. Resultat: der var ikke PCB i luften. 

43 af fsb’s boligafdelinger valgte at måle for radon, som er et radioaktivt stof, der fin-

des i undergrunden. Der blev kun fundet let forhøjede værdier i 14 boliger og noget for-

højede i tre. I alle 17 boliger blev der fulgt op med nye målinger, så vi kunne se, om det, vi 

havde gjort for at stoppe radon i at sive op i boligerne, havde virket. Det havde det. Bed-

re ventilering i kældrene hjalp.  

 verdensmaalene.dk

Tekst Birgitte Thorsen  Foto Carsten Andersen + Marianne Bjerborg
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verdensmål

Når vi tjekker fx for radon for at sikre 
gode, sunde boliger, lever vi samtidig 
op til verdensmålene.

Fritidsjob, lektiecafeer, bydelsmødre, 
fædregrupper eller familieferie med 
Husum for alle - alt sammen sociale 
aktiviteter, som understøtter lighed.

Store og 
flotte grønne 
områder, som 
i Bispeparken. 
De bliver 
passet uden 
sprøjtegifte, 
så vi bidrager 
til rent 
drikkevand. 

Mindre ulighed

Sundhed og trivselRent vand
og sanitet
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fsb beboeren portræt

Sådan fandt vi Anita
Vi er nået til G i alfabetet, og vi valgte 
Gravervænget-Møllerlodden. 
Vi åbnede listen over beboere og 
ringede fra en ende af, indtil der var 
en, der ville være med.

Tak til Anita.

portræt. Anita Damkjær Eriksen 
er glad for sin udsigt og de andre 
beboere. Hun bor i en af Gravervænget-
Møllerloddens 337 lejligheder i 
Københavns Nordvest-kvarter. Et kvarter, 
som ifølge Anita ikke altid får den 
anerkendelse, det fortjener.

Hvorfor bor du i Gravervænget-Møllerlodden?
Fordi jeg for snart 5 år siden blev tilbudt en bolig her. 

Hvad er det bedre og værste ved bo i 
Gravervænget-Møllerlodden?
Hvis jeg skal fremhæve noget positivt, må det være udsigten og naboerne. Jeg 

bor på 4. sal, og vi har den mest fantastiske udsigt til Bispebjerg Kirkegård. Vi 

mangler bare en altan. 

Og så elsker jeg vores opgang. Her i Gravervænget-Møllerlodden er mennesker 

fra store dele af verden repræsenteret, og folk er søde, rare og rummelige. Alle 

bidrager med noget forskelligt. Det er ikke fordi, vi ses tit, men det er altid hyg-

geligt at mødes i gården eller opgangen. 

Jeg synes til gengæld, det er ærgerligt, at området tit bliver omtalt negativt i me-

dierne. Der er til tider uroligheder herude med bander og nogle unge mennesker, 

som laver ballade. Men det fylder for meget i medierne. Området får ikke den an-

erkendelse, som det fortjener. 

Deltager du i afdelingsmøderne? 
Nej. Jeg ville gerne, for jeg synes, det er vigtigt. Jeg ville også gerne vise vores af-

delingsbestyrelse, at jeg anerkender deres store arbejdsindsats, men jeg arbej-

der ofte om aftenen, så det er svært at nå. 

Hvad får du ellers tiden til at gå med? 
Min mand og vores dreng på 1,5 år fylder naturligvis meget. Ellers bruger jeg en 

del tid på mit arbejde. Jeg arbejder med hjemløse og socialt udsatte. Og så er jeg 

frivillig i Ungdommens Røde Kors, hvor jeg er gademægler.   

mød en beboer

Tekst Anne Warrer Poulsen  Foto Carsten Andersen

Gode naboer
i Nordvest


