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12. februar 2020 

Nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen 
 

Kære beboere 

I dette nyhedsbrev kan I læse nyheder om renoveringen, driften, Spring for livet, handicap-P, Dialogcafeen, 

banko, tal med bestyrelsen… 

Renovering 

I mandags var det 2 måneder siden, at beboerrepræsentanterne trak sig ud af følgegruppen (se hvorfor i 

forrige nyhedsbrev). Formålet var bl.a. at tvinge boligselskabets ledelse til at påtage sig det fulde ansvar 

for, hvad der foregår. 

Er der så kommet mere styr på tingene? NEJ, ikke efter bestyrelsens opfattelse. Byggeriet lider stadig af de 

samme sygdomme, som nu har plaget beboerne i ca. 1½ år. Boligselskabets ledelse virker passiv og der 

kommunikeres ikke. 

Formand Flemming og næstformand Sanne i bestyrelsen er fortsat meget aktive i forsøget på at forbedre 

forholdene og ikke mindst den håndværksmæssige kvalitet, så vi ikke om nogle år skal betale overpris for 

driften af vores bebyggelse. Det gør vi bl.a. ved at sende nogle krav til ledelsen om f.eks. isolering, 

ventilation, sikkerhed. Foreløbig har vi ikke set en tilfredsstillende reaktion fra ledelsen. 

Derfor har bestyrelsen besluttet at lægge korrespondancen til ledelsen samt eventuelle svar frem på vores 

hjemmeside, så kan I selv danne jer et indtryk. Der kommer løbende opdateringer. Vi har også kontakt til 

de forskellige beboerinitiativer, som er vokset frem (artikel i Frederiksberg Bladet, underskriftindsamling 

mm.). Kommunen er også meget interesseret. Det vil I høre mere om og der bliver også sendt flere krav til 

ledelsen.  

Læs mere på Søndermarkens egen hjemmeside soendermarken.dk. Hvis du ikke har adgang til internet, 

kan du få papirkopier af opslagene tirsdag d. 18. februar kl. 18-19 i Dialogcafeen, Magnoliavej 72. 

Drift 

I har sikkert bemærket, at renholdelsen på udendørsarealerne er blevet meget bedre den sidste måned, 

hvor der har været ansat en vikar (Per) til at sørge for oprydning mm. Per er sammen med Stefan blevet 

fastansat fra 1. marts. De to udgør sammen med Niclas og Esben det faste team af servicemedarbejdere i 

Søndermarken, som dog også har nogle opgaver i de nærliggende afdelinger. 

John bliver ny ekstra beboerkoordinator fra 1. marts og skal sammen med Lovisa styrke funktionen.  

Ekstra handicap-P 

Der er oprettet en ekstra P-plads. Pladsen ligger lige indenfor indkørslen til den store P-plads ved 

plejehjemmet. Kun til biler med handicapskilt – alle andre får bøder! 

https://soendermarken.dk/renoveringen/korrespondance-med-ffb
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 Side 2 

 

Spring for livet – motionsdag for alle over 60 år 

 

Kom og vær med d. 27. februar i Frederiksberg Hallerne.  

Det er et stort arrangement, hvor du kan prøve over 20 aktiviteter, 

få morgenmad og frokost, høre oplæg og synge med Arne 

Lundemann og søn. 

Alt er gratis. Du skal blot møde op kl. 9.30 på Jens 

Jessensvej 20. 

Det bliver en rigtig dejlig dag, hvor du kan få rørt musklerne og 

møde masser af andre aktive seniorer. 

 

 

Dialogcafeen åbner igen til marts 

Vi byder velkommen indenfor hver onsdag kl. 15-18 til en snak og en kop kaffe. Du er også meget 

velkommen med gode ideer til aktiviteter for beboerne. 

Banko 

Vi gentager sidste års succes med banko i Kvarterhuset. Sidste år fik vi sponsoreret mange fine præmier. 

Der kunne godt have været flere beboere, men dem, der spillede med, løb afsted med mange præmier. 

Arrangementet bliver sidst i maj – I får nærmere besked.  

Tal med afdelingsbestyrelsen 
Bestyrelsen holder åbent hus for alle beboere den første tirsdag i hver måned kl. 18-19. Kom forbi til en 
snak om Søndermarken og hør de seneste nyheder. 

Det er i Dialogcafeen, Magnoliavej 72, stuen (ind gennem vaskeriet). Alle er velkomne        
 

Læs mere på soendermarken.dk 
Brug vores hjemmeside. Du kan se flere nyheder og få mange informationer om vores bebyggelse. 
Find siden her: www.soendermarken.dk 
Du kan også tilmelde dig et elektronisk nyhedsbrev – så får du nyhederne i din mailbox. 
 

 


