BEBOER NYT
En fantastisk sommer er nu afløst af efterårets første måned - og september startede flot
med solskin ved indvielsen af Aktivitetshuset på Lærkevej.
Dagen blev rigtig god med besøg af ca. 250 interesserede og engagerede beboere.
Der var en positiv stemning, og mange beboere ser frem til at det nye aktivitetshus bliver
færdigrenoveret, så det kan benyttes til fester og arrangementer.
Der var opstillet en postkasse, hvor beboerne afleverede mange gode forslag til aktiviteter
i huset. Aktivitetsudvalget ser frem til at arbejde videre med disse forslag.
Pølsevognen var populær og der blev serveret forskellige pølser og brød. Tørsten kunne
slukkes med vand og sodavand, og en kop kaffe med en småkage var der også mulighed
for.
Udvalget skal nu i gang med at planlægge renoveringen af aktivitetshuset, så Vejen
Boligforenings beboere kan få et moderne fælleshus til glæde og gavn for ALLE beboere.

Tak for det flotte fremmøde!
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Nye køkkener i Ahorngade

I Ahorngade går det planmæssigt frem med renovering af køkkener. De første køkkener
blev skiftet i uge 8 og de sidste forventes at være færdige i uge 47. Beboerne er glade for
både håndværkerne og resultatet, så det er og har været en god proces.

Renovering i afdeling 19 (afd. 17, 18 og 19)
På beboermødet den 23. august vedtog beboerne på Baunevej og Vestergade i Bække
samt Vestre Stationsvej i Gesten et større renoveringsprojekt med støtte fra
Landsbyggefonden og Vejen Boligforening.
Det samlede renoveringsprojekt af de 47 boliger i afdelingen beløber sig til ca. 35 mio.kr.
Landsbyggefonden giver støtte til projektet for at fremtidssikre boligerne i Bække/Gesten.
Uden denne støtte samt støtten fra Vejen Boligforening ville huslejen nå et uacceptabelt
højt niveau.
På Vestergade og Vestre Stationsvej får boligerne nyt køkken og badeværelse. Udvendig
vil taget blive renoveret samt døre og vinduer blive udskiftet.
På Baunevej vil renoveringen omfatte en ændring af boligsammensætningen. I dag er der
24 boliger på 65 m2. Fremover vil der blive 8 boliger på 100 m2 og 14 boliger på 65 m2,
og alle vil blive gennemrenoverede med bl.a. nyt køkken og bad.
Projektet forventes at starte efter sommerferien i 2019.
Det vil være muligt at få tegninger af de nye boliger på kontoret.
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Rundt i afdelingerne

En gammel Rhododendronbeplantning overlevede desværre
ikke sommertørken

Der plantes nyt, hvor den varme
sommer har sat sine spor

En uhensigtsmæssig måde at
håndtere sit affald på…

På Banegårdspladsen afd. 11 har de
længe ønsket at få springvandet
væk, så i juni blev det meget tunge
springvand flyttet og skal nok sættes
op ved Aktivitetshuset

Sankt Hans aften stod den på hygge
for både store og små i afd. 19 på
Baunevej. Den flotte grimme heks
(vi synes den er begge dele )
overlevede i år, da hun ikke kunne
sendes afsted pga.
afbrændingsforbud. Mon ikke også
hun var heldig at få pølser, brød og
pastasalat?!
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Desværre har vi i løbet af sommeren
haft to tilfælde af boligbrande.
Årsagen til brandene skyldes ikke
problemer med tekniske
installationer, men uheldige
omstændigheder. Vi vil gerne
henlede opmærksomheden på, at det
er en rigtig god idé at tegne en
indboforsikring, da den dækker
både genhusning og erstatning af
indbo, hvis uheldet er ude.

VAGTTELEFON
40 80 05 40
kan anvendes udenfor normal åbningstid ved akutte problemer
(f.eks. sprængt vandrør, smadret rude, brand eller indbrud)
Ved manglende strøm eller varme skal forsyningsselskabet kontaktes.
Såfremt man har låst sig ude, skal man selv kontakte en låsesmed.
Boligforeningen har ikke nøgler til de enkelte boliger.

Den sjældne
duhalesværmer
fra sydeuropa
har fundet vej
til både
Ahornparken og
Lærkevej
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