BEBOER NYT
Forår, corona-krise og nu sommer
For Vejen Boligforening har foråret også været præget af coronakrisen.
Da regeringen lukkede Danmark ned, besluttede vi at gøre det samme i Vejen
Boligforening. Viceværterne blev sendt hjem i 14 dage, og administrationen flyttede
arbejdspladsen hjem i egne stuer. Gitte og Dorthe skiftedes dog til at bemande kontoret en
uge af gangen, så telefonen og udlejningen stadig blev holdt i gang, og driftsassistenterne
rykkede kun ud til de mest presserende opgaver.
Viceværterne kom tilbage til deres udendørs opgaver efter 14 dage, men med ordre om at
holde afstand til hinanden og beboerne. Efter påske rykkede administrationen tilbage til
kontoret, og i juni har vi afholdt de første 10 afdelingsmøder, som i første omgang måtte
udsættes.
Nu håber vi, at corona-situationen er under kontrol, og at arbejdet kan fortsætte næsten
som før.
Vi vil gerne takke alle beboere for tålmodigheden under coronakrisen.

Mødeplan efteråret 2020
Afdelingsmøder:
15: Bakkegårdsparken

Mandag den 17. august kl. 17.00

20: Bloksbjergparken
25: Ahorngade
14: Lærkevej
12: Lærkevej/Vesterled
10: Lærkevej/Mågevej
03: Lærkevej/Baungårdsvej

Tirsdag den 18. august kl. 17.00
Onsdag den 19. august kl. 17.00
Torsdag den 20. august kl. 16.30
Torsdag den 20. august kl. 19:30
Mandag den 24. august kl. 17.00
Mandag den 24. august kl. 19.00

51: Kærdalen

Onsdag den 26. august kl. 10.00

Bestyrelsesmøder:
Torsdag den 13. august kl. 16.30
Torsdag den 10. september kl. 16.30
Torsdag den 8. okt. kl. 16.30
Torsdag den 10. dec. kl. 16.30

Repræsentantskabsmøde: tirsdag den 22. september kl. 19.
Fællesmøde for alle afdelingsbestyrelserne: torsdag den 1. oktober.
Starttidspunktet er endnu ikke fastlagt.
Kursus for alle medlemmer i afdelingsbestyrelserne: torsdag den 29. oktober kl. 17.
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Renovering afdeling 12 og 14
Den 14. maj 2020 modtog Vejen Boligforening tilsagn om ydelsesstøtte til renovering af
afdeling 12: Lærkevej 7-17 & Vesterled 11-17 og afdeling 14: Lærkevej 3A-5N.
Ansøgningerne har ligget på venteliste i Landsbyggefonden siden henholdsvis 2015 og
2014. Tilsagnene er betinget af, at afdelingerne på afdelingsmøderne godkender de
foreslåede foranstaltninger og de huslejemæssige konsekvenser.
Administrationen har på baggrund af tilsagn om ydelsesstøtte arbejdet videre med
renoveringssagerne således, at renoveringssagen for afdeling 14 er klar som forslag til
afdelingsmødet torsdag den 20. august 2020.
Renoveringssagen for afdeling 12 vil blive behandlet på et senere tidspunkt.
Eksempler på fremtidige boligtyper i afdeling 14:

Nybyggeri Nørregade 1B
Byggeriet Nørregade 1B har været i
genudbud, og projektet er nu sendt
til godkendelse i Vejen Kommune.
Byggeriet forventes igangsat
i efteråret 2020.
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Affald
Der er i boligforeningen en del problemer med henstilling af affald. Når der stilles affald
ved siden af containere, skal viceværterne bruge tid på at køre det på genbrugsstationen
og sortere det i de rigtige fraktioner. Udgiften til viceværttimer betales af de enkelte
afdelinger og i sidste ende af beboerne via huslejen. Man skal selv sørge for at bortskaffe
det affald, der ikke er containere til. Alle beboere har en interesse i, at viceværttimerne
bliver brugt til at holde afdelingerne pæne og ikke til at fjerne enkelte beboeres affald.

Fælleshuset
Fælleshuset står nu klart, og den 8. juni blev det lejet ud for første gang - på dagen hvor
det blev tilladt at forsamles op til 50 personer.
På hjemmesiden www.vejenbolig.dk kan du læse mere om reservation og udlejning af
Fælleshuset under ”For beboerne” – ”Beboer Nyt”.
Aktivitetsudvalget vil træde sammen igen efter sommerferien for at planlægge kommende
aktiviteter i Fælleshuset. Hvis du har forslag til aktiviteter eller ønsker at være med til at få
liv i huset, kan du kontakte forretningsfører Anette Simmelsgaard på as@vejenbolig.dk
eller på telefon 76 33 93 04.
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Hjemmeside
Vejen Boligforening får snart en ny hjemmeside. En ny hjemmeside med integration til
vores administrationssystem EG Bolig kræver meget arbejde for at få det hele til at spille
sammen, så der vil formentlig være nogle fejl, som opdages lidt efter lidt.
Når den nye hjemmeside kommer i gang på et tidspunkt efter sommerferien, vil den kunne
findes på nuværende: www.vejenbolig.dk.
Hvis du skulle opdage nogle fejl på den nye side, må du meget gerne melde det ind til
kontoret enten på post@vejenbolig.dk eller telefonnr. 75 36 05 55.

Præsentationsbrochure
Vejen Boligforening har fået lavet en ny
præsentationsbrochure. Brochuren kan ses online via
dette link:
https://www.sebrochure.dk/vejenboligforening/WallView/

Hvis du ønsker et eksemplar af brochuren, kan den
hentes på kontoret eller fås på de kommende møder i
Vejen Boligforening.

Husk at du kan følge Vejen Boligforening på facebooksiden
Vejenbolig.dk
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