
 

Læs også den anden side… 

          
10. maj 2020 

Nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen 
 

Kære beboere 

Renovering 

Afdelingsbestyrelsen har opfordret vores boligselskab FFB til at fyre KAB som projektleder for 
renoveringen. 
Søndermarken er ejet af Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB), som har hyret KAB til at lede vores 
renovering.  
 
I en mail d. 29. april 2020 til FFB’s ledelse skriver bestyrelsen bl.a.: 
”For de af os, der har haft indblik i processen, er der ingen tvivl om, at KAB ikke magter opgaven. Det har 
stået klart i mere end et år. Her i Søndermarken er der ikke tillid til hverken E&P eller KAB. 
Afdelingsbestyrelsen opfordrer FFB’s ledelse til at fyre KAB og indsætte en kompetent organisation til at 
videreføre projektet. 
Tænk engang, at blok 5 ikke er færdiggjort endnu” 
 
Afdelingsbestyrelsen kritiserer også vores boligselskab FFB og skriver bl.a.: 
”I er meget langt fra at varetage beboernes tarv med jeres uforståelige passivitet og laden stå til. FFB er 
som boligselskab og bygherre forpligtet til at sørge for ordentlige forhold for beboerne. Så påtag jer 
ansvaret!” 

 

Corona virus:  
Der mangler stadig faste retningslinjer for, hvordan håndværkere og beboere skal agere i lejlighederne. 
På et møde d. 25. marts med deltagelse af toppen af FFB og KAB blev det meddelt, at der nu var god tid til 
at få procedurerne på plads. Det skulle ske inden d. 14. april, hvor håndværkerne igen startede i 
lejlighederne. 
Der er fortsat ikke kommet tydelige skriftlige retningslinjer. Andre steder bliver der krævet værnemidler 
som mundbind og handsker. Håndværkerne medbringer håndsprit og klude til aftørring af håndtag og 
flader. 
 
Vi har i bestyrelsen været i kontakt med nogle beboere, der fortæller, at håndværkerne ikke bruger 
nogen værnemidler. Det virker grotesk med tanke på smittefaren. 
Hvis du som beboer føler dig utryg ved den måde, renoveringen foregår på, skal du med det samme 
kontakte beboerkoordinator Lovisa eller servicecenter Betty og bede om, at der straks bliver taget affære. 
 
Vi vil i afdelingsbestyrelsen gerne høre om, hvordan tingene foregår i din lejlighed. Send en mail til: 
ab3106-2@kab-bolig.dk eller læg et kort brev i bestyrelsens postkasse (lige udenfor indgangsdøren til 
Borgmester Fischers Vej 1). 
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Læs også den anden side… 

Side 2 

Søndermarken på kommunalbestyrelsesmødet 11. maj 
Ikke mindst på baggrund af den skandaløse renovering af Søndermarken stiller 3 kommunalpolitikere nu 
forslag til kommunalbestyrelsen: 
”Forslag om at Frederiksberg Kommune skal risikovurdere renoveringsprojekter med fokus på beboernes 
sundhed” 
 
Der er tale om et vidtgående forslag, som bl.a. tvinger bygherre til grundige undersøgelser af de forhold, 
som beboerne kan blive udsat for i løbet af en renovering. 
Læs hele forslaget på vores hjemmeside www.soendermarken.dk under Nyheder. 
 
 

Hvad skal du til sommer? 
Mange af os beboere kommer måske ikke ud at rejse til sommer. Bestyrelsen 
prøver sammen med driften at gøre vores få fællesarealer klar, så de bliver 
lidt mere indbydende.  
I Magnoliahaven har bestyrelsen vasket borde og grill og plantet 
sommerblomster. Vi er ved at skaffe en grill mere, som skal stå bag blok 2 og 
3. Der er også nogle borde/bænke, der trænger til udskiftning. 
 

Alle skal hjælpe med til at holde fællesarealerne indbydende. Nyd sommeren 

på den plads, vi har og husk Coronareglerne: Højst 10 personer samlet og 1 

meters afstand. Flyt ikke borde/bænke sammen. 

PAS på hinanden! 

 

 

Alle arrangementer er stadig aflyste indtil videre 

Det vil sige i hvert fald til regeringens næste udmelding d. 8. juni. 

  

Tal med afdelingsbestyrelsen 
Bestyrelsen holder normalt åbent hus for alle beboere den første tirsdag i hver måned kl. 18-19. Det er 
indtil videre aflyst på grund af smittefare. Skriv til os i stedet.  
 

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. 
 

 


