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Siden Københavns Kommune besluttede at udbyde to rammeaftaler som 
strategiske partnerskaber er denne samarbejdsform blevet debatteret og 
observeret i spænding – og fra nogle sider også frygt – over, hvordan den 
vil komme til at ændre byggebranchen. Nu har de to boligorganisationer 
KAB og FSB fulgt Københavns Kommunes eksempel, og KAB TRUST og FSB 
HJEM har netop meldt sig i troppen af strategiske partnerskaber.

Byens Saloner fulgte op med et aktuelt kig på de strategiske 
partnerskabers muligheder og faldgruber og inviterede de to 
nyudklækkede partnerskaber ind til debat sammen med det 2 ½ år gamle 
ByK TRUST. 

Journalist Mikkel Frey Damgaard var dagens moderator, og inviterede på 
skift ByK TRUST, KAB TRUST og FSB HJEM op i den varme stol i salonens 
sofahjørne, hvor de hver især fik mulighed for at fortælle om deres 
erfaringer og forventninger til de kommende år. Derudover havde vi 
inviteret seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut, Kim Haugbølle, 
til at komme med analyser og kommentarer på sidelinjen.

Med omkring 80 fremmødte var der rig mulighed for videndeling og
erfaringsudveksling – ikke mindst i den afsluttende åbne debat.







Lisbet fra Byens Netværk bød velkommen til de mange medlemmer, der var 
mødt op for at blive klogere på og diskutere de strategiske partnerskaber.  



Journalist Mikkel Frey Damgaard indtog scenen som moderator for dagens begivenheder. Seniorforsker 
ved Statens Byggeforskningsinstitut, Kim Haugbølle, var den første, der blev inviteret  op i sofahjørnet.  



ByK TRUST startede deres samarbejde i 2016 med formålet at opføre en række institutions-
og skolebyggerier i en fireårig rammeaftale. Efter 2 ½ år kan de nu se tilbage og gøre status.



Det almene boligselskab KAB dannede i foråret det strategiske partnerskab 
KAB TRUST, der skal varetage boligselskabets byggesager.



Der blev også tid til at nyde en sandwich og en kold 
drik i Fæstningens Materialgårds solfyldte gårdhave.



Det sidste partnerskab i den varme stol var FSB HJEM, der primært skal 
varetage renoveringer og helhedsplaner men eventuelt også nybyg. 





Til aftenens arrangement blev der optaget til Byens 
Podcast, som du kan finde på vores hjemmeside. 



Tak for i dag.


