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Forslag fra FFB’s organisationsbestyrelse om 

midlertidig genhusning af beboerne i Blok 2 og 1, 

samt de afledte konsekvenser for huslejen og 

tidsplanen 
 

Organisationsbestyrelsen fremsætter hermed forslag om, at den 

resterende del af renoveringen af Søndermarken sker med 

midlertidig genhusning af beboerne i Blok 2 og 1. 

 

Både den midlertidige genhusning og de økonomiske 

konsekvenser kræver beboernes godkendelse på et 

afdelingsmøde. 

 

Forslaget fremsættes på baggrund af udfordringerne med at 

sikre Søndermarkens beboere rimelige forhold under 

renoveringen, samt på baggrund af Frederiksberg Kommunes 

påbud af den 16. juli om standsning af renoveringen af boligerne 

i Blok 2. 

 

Det foreslås, at alle beboere på Borgmester Fischers Vej 1, 2 og 3 

midlertidigt genhuses, samt at nogle af beboerne på Borgmester 

Fischers Vej 4 midlertidigt genhuses. 

 

På Borgmester Fischers Vej 4 er der boliger, hvor det – i samråd 

med beboerne og Frederiksberg Kommune – kan være det rigtige 

at færdiggøre renoveringen uden at afvente midlertidig 

genhusning. 

 

De midlertidige erstatningsboliger vil være en kombination af 

andre familieboliger i FFB, familieboliger i SAB, Boligforeningen 

3B og Boligselskabet AKB, København samt eventuelle 

beboelsespavilloner. 
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I forslaget er også indregnet en kompensation for forringelse af 

det lejedes værdi i byggeperioden til beboerne i Blok 2-5. 

 

Konsekvenser for byggesagens økonomi 

De økonomiske konsekvenser for byggesagen vurderes at være: 

 

Udgifter i forbindelse med forlænget tidsplan 40.000.000 kr. 

Besparelse fordi boligerne er ubeboede -5.000.000 kr. 

Udgifter til midlertidig genhusning 27.000.000 kr. 

Kompensation til beboerne i Blok 2-5 7.000.000 kr. 

I alt 69.000.000 kr. 

 

Konsekvenser for huslejen 

Midlerne til at dække de anslåede 69 mio. kr. til standsning, 

midlertidig genhusning og kompensation, vil blive dækket af 

Søndermarkens såkaldte reguleringskonto. 

 

Reguleringskontoen bruges til uforudsete udgifter i byggesagen, 

og kan blandt andet bruges til uforudsete behov for midlertidig 

genhusning. 

 

Hvis der ved byggesagens afslutning er overskydende midler på 

reguleringskontoen, kan de i en årrække anvendes til at give et 

huslejetilskud. 

 

Hvis dette forslag vedtages, vil der blive forbrugt 69 mio. kr., 

som derfor ikke efterfølgende kan anvendes til huslejetilskud. 

Derfor vil den fulde indfasning af den allerede planlagte 

huslejestigning ske på et tidligere tidspunkt. 

 

Huslejestigningen består dels af en stigning på 75,40 kr./m2/år, 

som træder i kraft ved afleveringen af den enkelte blok, og dels 

af aftrapning af huslejestøtte og driftsstøttelån fra 

Landsbyggefonden. Det har hidtil været planen, at 

reguleringskontoen skulle bruges til at udskyde denne 

aftrapning. 

 

Oversigt over de forventede huslejekonsekvenser omdeles senest 

mandag den 3. august. 

 



 

 
 

3/3 

 

27. juli 2020 

andro 

Konsekvenser for tidsplanen 

Da det tager tid at skaffe midlertidige erstatningsboliger vil 

tidsplanen blive justeret. Den forventes at blive: 

 

Borgmester Fischers Vej 4:  Oktober 2020 – november 2020 

Borgmester Fischers Vej 2:  December 2020 – maj 2021 

Borgmester Fischers Vej 1 & 3: Marts 2021 – november 2021 

 

En mere præcis tidsplan for Borgmester Fischers Vej 2 og 4 vil 

blive udarbejdet i løbet af august. 

 

I løbet af efteråret undersøges det, om byggeperioden for 

Borgmester Fischers Vej 1 og 3 kan forkortes i lyset af den 

midlertidige genhusning af samtlige beboere. 

 

Det er organisationsbestyrelsens håb, at afdelingsmødet kan 

tiltræde forslaget, så vi i fællesskab kan sikre Søndermarkens 

beboere gode og sunde boliger. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

FFB’s organisationsbestyrelse 


