BEBOER NYT
Det summer af sommer og liv
Så blev det sommer i Vejen Boligforening! Der er kommet mere udendørsliv, og vi ser
mere til hinanden. Nogle steder mødes man til kage og kaffe og andre steder er der gang i
urtehaven og den fælles grill. Viceværterne nyder at gøre en forskel i de grønne områder,
og i Ahornparken arbejdes der hårdt på at få renoveret køkkenerne. På kontoret er der ved
at lægges sidste hånd på tegningerne af et nybyggeri, som forhåbentlig kan igangsættes i
løbet af 2019.

Afd. 11 har fået etableret fælles
urtehave for alle i deres hyggelige
gårdhave

Personalet ude at se på området
Lærkevej

I afd. 19 blev et birketræ i april
fældet i nattens mulm og mørke af
ukendte gerningsmænd
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Afdelingsmøder
Afdelingsmøderne blev afholdt i marts og april, hvor der i alt deltog 187 husstande, hvilket
er et rekordstort antal.
Møderne blev afholdt i god og positiv ånd og på flere af møderne var der indkommet
forslag fra beboerne, som blev behandlet. Såfremt man som beboer f.eks. gerne til have
etableret en hyggekrog, have ændret ordensreglerne eller åbningstiderne i vaskerummet
skal dette vedtages på et afdelingsmøde. Inden beboeren selv fremsætter forslag
anbefales det, at afdelingsbestyrelsen kontaktes først.
På vores hjemmeside www.vejenbolig.dk kan afdelingsbestyrelsen, ordensreglerne og
referater fra afdelingsmøderne findes under den enkelte afdeling.

Repræsentantskabsmøde
Repræsentantskabet er den øverste myndighed i Boligforeningen, og den 28. maj deltog
41 repræsentantskabsmedlemmer i repræsentantskabsmødet.
På mødet blev formand Merete M. Petersen og medlemmerne Anette Knudsen og Rene
Bentzen enstemmigt genvalgt til bestyrelsen i hovedforeningen.
Bestyrelsen i Vejen Boligforening består herefter af:
Merete M. Petersen (formand) (afd. 15)
Anette Knudsen (næstformand) (afd. 15)
Ditlev Weis (afd. 27)
Rene Bentzen (afd. 25)
Willy van Wijnen (afd. 13)
Som suppleanter til bestyrelsen blev Anne Jørgensen og Allan Christiansen valgt.
På mødet blev der etableret et aktivitetsudvalg, der skal stå for udviklingen af
aktivitetshuset. Dette udvalg består af Anette Knudsen (afd. 15), Rene Bentzen (afd. 25),
Jørgen Jensen (afd. 15), Erik Völker (afd. 25), Solrun Asaa (afd. 3) og Peter Skousen fra
administrationen. Der er kommet en del gode ideer til aktivitetsudvalget, men flere ideer
modtages meget gerne. Så har man en ide eller et ønske til aktivitetshuset, skal man
endelig kontakte en af aktivitetsudvalgets medlemmer.
Bestyrelsens beretning samt referatet fra mødet findes på vores hjemmeside
www.vejenbolig.dk under fanebladet ”For beboerne” – ”Generel info”.
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Nybyggeri
Det er efterhånden 15 år siden at Vejen Boligforening sidst byggede nye boliger, så nu er
vi klar på nye udfordringer. Vi har arbejdet på et projekt om etablering af 11 nye boliger på
adressen Nørregade 1 B i Vejen, og Vejen Kommune er positivt indstillet overfor projektet.
Boligerne skal opføres som en forlængelse af Hansens Hotel.
De 11 boliger vil få indgang fra gården og med adgang
til elevator og opføres med hhv. 2 , 3 og 4 værelser.
Boligarealerne vil være fra 66 m2 til 109 m2. og huslejen
pr. mdr. forventes at blive på ca. 4.900,00 kr. for 66 m2
til ca. kr. 8.100,00 kr. for 109 m2 .
Det endelige projekt skal godkendes af byrådet i
Vejen Kommune.

Affaldshåndtering
Vejen Kommune har godkendt, at der kan etableres underjordiske affaldsanlæg, som det
anlæg, der er etableret på Rolighedsvej, og er nu i gang med at udarbejde betingelserne
for at etablere et nedgravet affaldsanlæg. Hvis et sådan anlæg er et ønske i afdelingerne,
kan det stilles som et forslag på et afdelingsmøde, hvor det endeligt skal besluttes af
beboerne.

Havegennemgang
Som følge af mange renoveringsprojekter, har der her i foråret ikke været et fuldstændigt
”haveeftersyn” i alle afdelinger. Medarbejderne i boligforeningen vil dog informere
administrationen, såfremt haverne ikke vedligeholdes, og pågældende beboere vil blive
bedt om at få forholdene bragt i orden.
Haverne skal vedligeholdes - dvs. at græsset slås 1-2 gange ugentligt i vækstperioden,
hækken klippes på alle sider og ukrudt i hækken fjernes. Beboere, der ikke kan/ønsker at
holde haven selv, opfordres til at lave en aftale med en havemand, der løbende holder
haven. Dette vil være en billigere løsning end at boligforeningen sætter en gartner på.
En anden fordel kan være en glad nabo 

Karina
ansat som sommerhjælp

Juni 2018

Ferielukket
Kontoret holder
ferielukket uge 29 og 30
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Den gode historie i tekst og billeder fra viceværterne

I de grønne områder vil vi formindske
sprøjtning væsentligt. Jordmiddel
(lægger en hinde over jorden, så
grønt ikke kan spire i 3 mdr.) bliver
ikke længere brugt, og Roundup er
reduceret med 90% og bruges kun
ved problemområder med meget
skvalderkål eller mange
brændenælder.
Som skrevet i nyhedsbrevet i marts
2018 bliver stier og fortove sprøjtet af
et firma, som har en maskine, der
kan ”se” ukrudtet og derfor kun
sprøjter de steder, hvor ukrudtet er.
Så vi hakker og river alt hvad vi kan
-og håber, at I er tilfredse med
resultatet!

I ønskes alle en rigtig god sommer
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