BEBOER NYT
Året der gik
Ligesom i 2020 har 2021 også været præget af coronapandemien. Vi måtte igen i år rykke
afdelingsmøderne frem til juni og august, hvorfor repræsentantskabsmødet først kunne
afholdes i september. Derfor laver vi først mødekalenderen i det nye år, når vi ved, om
afdelingsmøderne kan holdes, som de skal ifølge vedtægterne. Hvis ikke der er
coronanedlukning, vil afdelingsmøderne blive afholdt fra uge 12 til og med uge 20.
Aktivitetsudvalget er begyndt at afholde arrangementer efter, at det igen blev tilrådeligt at
mødes. I oktober blev der afholdt Tartelet-aften med 25 deltagere, i november var der
kaffe, kage og underholdning med gruppen Spilop, hvor 26 deltog. Sidst men ikke mindst,
har der været Julehygge-eftermiddag i december med gløgg, æbleskiver og fællesang,
hvor der deltog 19 beboere.
Den 31. januar 2022 indbyder aktivitetsudvalget til spisning med frikadeller og stuvet
hvidkål, så sæt allerede nu et kryds X i kalenderen. Der kommer en indbydelse ud til Jer.
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I 2021 blev der afholdt et kursus for alle afdelingsbestyrelser, hvor knap 30
bestyrelsesmedlemmer fik undervisning i, hvordan den almene boligorganisation er
opbygget, hvilken rolle afdelingsbestyrelsen har, samt hvad afdelingsbestyrelsen skal, kan
og må. Der blev i november afholdt et fællesmøde for alle afdelingsbestyrelser, hvor
temaerne var digitalisering og ny vision for Vejen Boligforening.
Renoveringen af afdeling 19 – Baunevej og Vestergade i Bække og Vestre Stationsvej i
Gesten - er tæt på at være tilendebragt, og nybyggeriet ved afdeling 11 - Hansens Hotel er også tæt på at være færdigt. Udlejningen af de nye lejligheder er sat i gang, og vi
forventer indflytning omkring 15. februar 2022. Alle lejere i afdeling 14 – Lærkevej 3-5 – er
blevet genhuset i 2021, og renoveringen af afdelingen sættes i gang inden for kort tid.

Opsætning af anlæg for at skræmme råger
Fra januar til juli 2022 vil vi forsøge at skræmme råger væk, så de ikke laver reder og får
unger tæt på vores boliger. I første omgang vil anlægget blive opsat i afdeling 3, som
sidste år var plaget af råger. Anlægget vil udsende lyde, der skræmmer rågerne.
Tidsrummet, hvor anlægget skal skræmme rågerne, kan indstilles, så det f.eks. ikke starter
tidligt søndag morgen. Anlægget sender kun kortvarige lyde, der ikke er nær så
belastende som de skrig, der kommer fra rågeungerne. Vi håber, at anlægget vil være
effektivt, så rågerne ikke ønsker at bo tæt på/i Boligforeningen.
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Uddeling af poser til restaffald
Idet der nu fra Vejen Kommune uddeles
poser til særskilt sortering af madaffald, vil
vores uddeling af poser til restaffald blive sat
ned. Hver husstand vil fremover modtage
4 pakker med 30 poser hver 6. måned.

Konkurrence blandt alle, der har givet samtykke til at modtage
mail, når der er nyt på MINSIDE
Efter nytår trækkes der lod om
en købmandskurv til en værdi af 500 kr. samt
2 billetter til frikadeller og stuvet hvidkål til arrangementet i fælleshuset den 31.01.22
blandt alle beboere, der har givet samtykke til at modtage mail om nyheder på MINSIDE
samt de beboere, der har dokumenteret fritagelse for digital post til det offentlige.
Skynd dig derfor at gå ind på MINSIDE via www.vejenbolig.dk for at give samtykke til at
modtage en mail, når der kommer nyheder på siden (modtage øvrige lejerbreve). Derved
deltager du automatisk i konkurrencen om en købmandskurv og billetter.
Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte kontoret i åbningstiden.
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Ledige nyopførte lejligheder
Vi har stadig nogle ledige lejligheder i vores
nyopførte bygning på Banegårdspladsen/Nørregade.
Kontakt kontoret, hvis det kan have din interesse

Kontoret holder ferielukket den
22.12.21-02.01.22

Vagttelefon
Vagttelefonen må kun anvendes,
hvis du har brug for hjælp ved akut
opståede situationer, hvor
øjeblikkelig hjælp er påkrævet
(f.eks. rørbrug og stormskader)

hovedbestyrelsen
viceværterne
driftsassistenterne
medarbejderne i administrationen
ønsker alle beboerne
i
Vejen Boligforening

”Juletræet” i Bakkegårdsparken
pynter flot i hele afdelingen
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