BEBOER NYT
Så er vi trådt ind i den første vintermåned og frosten er begyndt at vise tænder.
Vores friske viceværter er klar til at sætte i gang med sand/saltning og snerydning fra
morgenstunden og vil forsøge at tilgodese alle afdelinger ved at starte op forskellige steder
fra gang til gang. Derfor kan man ikke regne med, at der er ryddet alle steder fra
morgenstunden.

Når vi er kommet godt ind i 2019 venter afdelingsmøderne lige rundt om hjørnet. De bliver
afholdt i marts og april, og er et godt forum til at få mødt sine naboer, høre hvordan det går
samt få drøftet udfordringer og forslag i afdelingen. Det er på dette møde, at du kan få
indflydelse på din afdeling og de regler, som I gerne vil have skal være gældende. Du kan
stille forslag til nye tiltag og ændringer. Det er dog en god idé, at afdelingsbestyrelsen
kontaktes inden. Du kan på vores hjemmeside www.vejenbolig.dk finde
afdelingsbestyrelsen, ordensreglerne og referaterne.

Juleassistance
Vores 2 julenisser Nick og Britt tager
viceværttjansen imellem jul og nytår,
hvis noget akut skulle opstå.
Kontoret og resten af personalet holder
juleferie og vender friske tilbage
torsdag den 3. januar 2019.

December 2018

side 1 af 2

BEBOER NYT
Glædelig Jul og rigtig godt Nytår
I ønskes en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår fra bestyrelsen, medarbejderne
og administrationen.
Vi håber, at alle beboere får en hyggelig og stemningsfuld jul.
Vi glæder os til et godt samarbejde i 2019, hvor nye og spændende opgaver venter.
Med disse ord vil vi slutte denne udgave af Beboer Nyt med nogle stemningsbilleder fra
Vejen Boligforening.

Juleudsmykning hos en beboer i
afd. 15 i både dagslys og mørke
Viceværterne forkæles i afd. 13

Afd. 10 har fået flagstangen pyntet i
juleklæder
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