BEBOER NYT
Glædelig jul og godt nytår
Året 2020 har været et noget anderledes år grundet corona pandemien.
Hos Vejen Boligforening har der været indkaldt til afdelingsmøder, hvorefter de måtte
aflyses igen. Efterfølgende fik vi heldigvis gennemført alle afdelingsmøder før og efter
sommerferien samt repræsentantskabsmødet i september, hvor der var ”corona-pause”.
Vi har i foråret arbejdet hjemme i en periode, og kontoret har været lukket for personlig
betjening i et par omgange.
Fælleshuset på Lærkevej står tomt og venter på at komme rigtigt i brug. Der er en lille
gruppe (under 10 personer), der benytter Fælleshuset torsdag eftermiddage til kreativt
håndarbejdsværksted. De må for tiden ikke være mere end 10, så derfor har vi ikke
reklameret med det endnu. Når forsamlingsforbuddet ophæves, vil det være muligt for
flere at deltage i det kreative håndarbejdsværksted.
Det nyvalgte aktivitetsudvalg har afholdt det første møde, og der er heldigvis mange idéer
til aktiviteter, der kan igangsættes, når det igen bliver muligt.
2020 blev året, hvor boligforeningen fik en ny hjemmeside. Hjemmesiden indeholder
”Minside”, hvor der løbende vil blive vist flere dokumenter. Det er også via ”Minside”, at der
kan meldes opgaver ind til driften og søges bolig. ”Minside” vil i det nye år blive det sted,
hvor der indkaldes til afdelingsmøder og bestyrelsesmøder, men det kommer der mere
information om senere.
Hovedbestyrelsen er begyndt at arbejde med en ny vision for Vejen Boligforening.
Foreløbig har de skrevet ud til afdelingsbestyrelserne for at få deres input til
visionsarbejdet. Hovedbestyrelsen vil gerne drøfte en ny vision på et fællesmøde for alle
afdelingsbestyrelser, men dette har ikke været muligt at afholde i 2020 grundet covid-19.
Hovedbestyrelsen, viceværterne, driftsassistenterne og medarbejderne i administrationen
ønsker alle beboerne i Vejen Boligforening
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Kontoret får nye åbningstider fra 4. januar 2021

Mandag og tirsdag: kl. 9-12 og kl. 13-15
Onsdag:

lukket

Torsdag:

kl. 9-12 og kl. 13-17

Fredag:

kl. 9-12

Seniorbofællesskab i Askov
Vejen Boligforening har indgået en optionsaftale på køb af en 10.500 m2 stor grund på
Melvangvej i Askov. Boligforening ønsker at bygge et seniorbofællesskab med 20 boliger
og 1 fælleshus. Det foreløbige skitseprojekt indeholder 10 boliger på 105 m2 og 10 boliger
på 90 m2 samt et fælleshus på 100 m2. Grunden skal i første omgang lokalplanlægges,
hvorefter den endelige udformning af projektet kan ske. Vejen Kommune har givet et
forhåndstilsagn om grundkapital til byggeriet i 2023 og 2024, hvorfor det forventes, at
byggeriet kan igangsættes i 2023.
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Affaldshåndtering

Der er stadig udfordringer med sortering af affald og henstilling af affald ved afdelingernes
containerpladser. Der må IKKE henstilles affald nogen steder. Det affald, der ikke kan
sorteres i affaldscontainere, skal man selv få bragt til en af kommunens genbrugspladser.
Såfremt der ikke sorteres korrekt, tømmer renovatøren ikke containerne. Viceværterne er
så nødsaget til at bortskaffe affaldet, og regningen for bortkørsel kommer på huslejen. Det
skal vi selvfølgelig undgå. Der skal snart sorteres i flere fraktioner, så vi kan lige så godt få
det lært først som sidst. Læs derfor nedenstående vejledning, som er uddrag fra Vejen
Kommunes hjemmeside:

Tænk genbrug før du smider ud
Husk altid at tænke genbrug før du smider ud. Når det meste af dit affald er sorteret fra til genbrug,
er der en lille rest tilbage, og det er denne rest som skal i din beholder til dagrenovation.
Eksempler på hvad der skal i dagrenovationsbeholderen:
 Mælke- og juicekartoner m.m.
 Sorte kødbakker
 Madrester, eksempelvis kød, fisk og pålæg
 Pizzabakker
 Bleer og hygiejnebind
 Sod, aske og støvsugerposer
Husk at pakke det støvende affald ind, inden du lægger det i beholderen.
 Gavepapir
I papir/pap/plast containeren skal smides:
 Papir, aviser, reklame
 Papæsker og -kasser
 Paprør og andet småt pap
 Indpakningspapir
 Plastposer
Alt skal være rent og tørt, og det må ikke indeholde madrester!
I flaske/dåse containeren skal smides:
 Plastflasker og plastdunke
 Glasflasker
 Syltetøjsglas og lignende
 Øl- og sodavandsdåser
 Konservesdåser
Alt skal være skyllet, og det må ikke indeholde madrester, drikkevarer, rengøringsmidler eller
andet!

December 2020

side 3 af 4

Lidt julestemningsbilleder fra afd. 15 og 13

Juleferie
Kontoret holder lukket fra den 22. december kl. 12 til 4. januar kl. 9.
Vagttelefon 40 80 05 40 kan anvendes, hvis du får brug for hjælp ved akut opståede
situationer, hvor øjeblikkelig hjælp er påkrævet som f.eks. rørbrud og stormskader.
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