BEBOER NYT
Blæst, regn og rusk
har vi indtil videre haft rigeligt af denne vinter! Det har
betydet, at mange har oplevet regnen blive presset ind i
sprækker på vinduer og døre, så det har krævet aftørring af
vand indenfor, men de store oversvømmelser har vi heldigvis været forskånet for.

Afdelingsmøder
Foråret kommer forhåbentlig til at byde på mange solskinstimer – i hvert fald byder det på
afdelingsmøder - og vi håber, at rigtig mange vil deltage for at få en god indsigt i, hvad der
rører sig og for at møde naboerne.
Afdelingsmøderne bliver afholdt i perioden fra 23. marts til 23. april og indkaldelser til
møderne udsendes senest 4 uger inden mødet. En mødeoversigt for 2020 kan findes på
hjemmesiden: www.vejenbolig.dk – ”for beboerne” – ”generel” – ”info”.
Inden møderne afholdes et formøde med hver afdelingsbestyrelse. Hvis du er valgt til en
afdelingsbestyrelse og ikke har modtaget en indbydelse til formøde fra forretningsfører
Anette Simmelsgaard, bedes du rette henvendelse på: as@vejenbolig.dk eller på telefon
76 33 93 04.
Såfremt I har forslag, som I gerne vil have med på møderne, er det en god idé at kontakte
afdelingsbestyrelsen eller administrationen. Forslag, der skal behandles på
afdelingsmødet, skal fremsendes senest 14 dage før mødet. Der kan ikke fremsættes
forslag til afstemning på selve afdelingsmødet.
På mødet skal regnskab og budget godkendes, deltagerne skal beslutte, hvem der skal
sidde i afdelingsbestyrelsen, og der skal tages stilling til de forslag, der evt. er fremsendt til
afdelingsmødet.
Afdelingsbestyrelsens primære opgave er at diskutere visioner for afdelingen, som f.eks.
styrkelse af det sociale liv, ændring af udearealer, ordensregler samt renoverings- og
moderniseringsbehov.
Beboerne opfordres til at opstille til afdelingsbestyrelsen. Er du interesseret og gerne vil
høre nærmere om arbejdsbyrden, opgaverne eller har andre spørgsmål, er du meget
velkommen til at kontakte forretningsfører Anette Simmelsgaard.
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Nyt arbejdstøj til
driftsassistenter og viceværter
Driftsassistenterne og viceværterne vil løbende få nyt
arbejdstøj, der er mere tidssvarende og behageligt at
arbejde i. Jesper og Allan er de første, der er hoppet i
det nye tøj og viser her det nye look

Vejen Boligforening på
Facebook
Vejen Boligforening har fået en Facebookprofil.
Du finder os under VejenBolig.dk. Siden vil løbende
blive videreudviklet. Administrator af profilen er formand
for hovedbestyrelsen Sam Sørensen.

Rottebekæmpelse
Har du set rotter eller tegn på rotter, skal du straks anmelde det til Vejen Kommune.
Anmeldelse skal ske via Vejen Kommunes hjemmeside
https://vejen.dk/borger/natur-miljoe-og-energi/miljoe/skadedyr/rotter/

Vi henstiller til, at der i en periode ikke fodres fugle, idet rotterne ikke spiser udlagt gift,
såfremt de nemt kan finde foder. Nedenstående er en række forholdsregler, der skal
følges, såfremt man vil fodre fugle.









Opbevare foderet sikkert, så rotterne ikke kan komme til det.
Fodre tidligt om morgenen og ikke lægge mere end fuglene spiser i løbet af dagen.
Sikre foderbrættet med en opkant, så mindst muligt foder falder på jorden.
Indsamle overskydende foder når dagen er omme.
Undlade at lægge foderet direkte på jorden.
Hænge foderkugler op med ståltråd, så rotterne ikke kan trække dem væk.
Undgå bevoksning omkring foderbrættet da rotter er dygtige til at klatre og kan springe
ca. 1 meter.

Rottebekæmperen kan også give dig råd og vejledning.
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Fælleshuset
Aktivitetshuset er nu døbt Fælleshuset og næsten færdigt til brug. Huset er blevet
renoveret med et nyt anretterkøkken, og der er indkøbt nyt service og kogegrej.
Aktivitetsudvalget forsøger at få sat gang i nogle fællesarrangementer som f.eks.
fælleskaffe, banko og fællesspisning. Der efterlyses stadig ildsjæle blandt beboerne, der
vil med i arbejdsgrupper til igangsætning af andre arrangementer. Det kan f.eks. være
fællessang, sønderjysk kaffebord og fællesspisning med fremmed mad.
Der er både 1 stor sal og 2 mindre rum i fælleshuset, så det er også muligt at sætte gang i
aktiviteter, som kan samle mindre grupper (f.eks. skakklubber, læseklubber og lignende).
Hvis du har lyst til at være med i en arbejdsgruppe, skal du kontakte forretningsfører
Anette Simmelsgaard på as@vejenbolig.dk eller på telefon 76 33 93 04.
Der er foreløbig planlagt følgende aktiviteter i Fælleshuset:
Lørdag den 14. marts fra 14 til 16: Aktivitetsudvalget holder Åbent Hus, hvor huset
fremvises og der bydes på en kop kaffe. Denne dag åbnes der for reservation af
Fælleshuset til private arrangementer, og man kan få hjælp til at reservere huset via mail.
Afdeling 3 står for fælleskaffe for alle beboere i Vejen Boligforening på følgende mandage
kl. 19 i 2020: 9. marts, 11. maj, 8. juni, 13. juli, 10. august, 14. september, 12. oktober,
9. november og 14. december. Hvad disse aftener skal indeholde, bestemmer deltagerne
selv, men man er velkommen til at tage kort, strikketøj eller andet med, og så må vi se,
hvad det udvikler sig til.
Lørdag den 25. april fra 11 til 15 afholdes der loppemarked, hvor man kan købe en bod
(mere information senere).

VIGTIGE DATOER I FÆLLESHUSET
Fælles kaffe:
mandage den 9. marts, 11. maj og 8. juni
kl. 19.00
Åbent Hus arrangement:
lørdag den 14. marts kl. 14.00 – 16.00
Loppemarked:
lørdag den 25. april kl. 11.00 – 15.00
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Renovering i afdeling 19
Renoveringen i afdeling 19 Gesten/Bække er nu startet og vil foregå over et par år. Det er
et stort projekt, hvor alle beboerne skal genhuses, imens deres bolig renoveres med bl.a.
nyt køkken og badeværelse. Der vil efter renoveringen være ledige lejemål i Gesten og
Bække, så er du interesseret i en af disse boliger, er det en god idé at komme på
venteliste ved at kontakte udlejningsmedarbejder Dorthe Thorsen på dt@vejenbolig.dk
eller på telefon 76 33 93 01 / 75 36 05 55.

Nyt køkken og bad
i Vestergade

Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen holder i 2020 møder på følgende dage:
12. marts, 30. april, 11. juni, 20. august,
24. september, 29. oktober og 10. december
Referater fra bestyrelsesmøderne kan læses på vores
hjemmeside: www.vejenbolig.dk
under fanebladet ”FOR BEBOERNE” i mappen
”GENEREL INFO”
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