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E J E ND O MSFU N KTIONÆRER

VAGTORDNI NG

Ejendomsfunktionærerne kan træffes på
telefon mandag til torsdag kl. 7.00 til kl.
15.00 og fredag kl. 7.00 til kl. 11.30.
Telefonnummer på din ejendomsfunktionær kan ses på boligforeningens
hjemmeside, under hver enkelt afdeling.

Beboerservice uden for normal arbejdstid

Servicecentret på Rømøvej 12 i Frederikshavn, vil være åbent mandag til fredag kl.
8.30 til kl. 9.00 og kl. 11.30 til kl. 12.00.
Gælder
2 for alle beboere i Frederikshavn
Boligforening.

Ring til G4S på telefon 87 36 28 05
Efter velkomsthilsen skal boligforeningens
abonnementsnr. 184 661 trykkes,
efterfulgt af #
Oplys, at De bor i: Frederikshavn Boligforening, oplys afdeling, navn og adresse.

A D M I N I ST R E T I O N E N

Rasmus Nøhr

INTIM KONCERT MED RASMUS NØHR
Boligselskabernes Landsforening fyldte
100 år i 2019.
Som en del af fejringen af fødselsdagen,
blev der indgået en aftale med Musikforeningen ROSA, om afholdelse af en række
intimkoncerter i fælleshuse og beboerhuse, rundt om i landet.
Derfor afholdes der en intimkoncert i
Aulaen på Ørnevejen Skole, mandag d. 16.
marts.

Der vil medio Februar blive udsendt indbydelser til beboerne, i de afdelinger der er
en del af Aulaen. Vi håber at rigtig mange
vil støtte op om dette arrangement, så vi
kan få et par hyggelige timer i fælleskabets
navn.

A F D . 3 B A K K EG Å R D E N
Drillenissen har været på spil, så her
kommer det rigtige:

AFDELING 3 - BAKKEGÅRDEN
A F D E L I N G S FO R M A N D
Peer Holm Jørgensen
Vinkelvej 4, 4. tv 9900 Frederikshavn
Telefon 40 36 30 00
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Direktør
Kim Madsen

Souschef/Regnskabschef
Claus Thomsen

Økonomi

A D M I N I ST R AT I O N
FREDERIKSHAVN
Harald Lunds Gade 15
9900 Frederikshavn

SÆBY
Aalborgvej 95
9300 Sæby

TELEFON: 9620 1940
TELEFAX: 9843 8642

Mail: info@fbmail.dk
www.frederikshavnboligforening.dk

KO N TO RT I D

Sæby

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

10-14
10-14
10-14
12-17
Lukket

H O V E D B E ST Y R E L S E N
Bestyrelsesformand
Bjarne Walentin

Næstformand
Jens Erik Kristensen
Fie Mølholt
Henrik Larsen
Mona Løth
Louise Melchert Ottesen
Kim Willy Christensen
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Udlejning
Udlejningschef Helle Dam Jensen
Laila Skovbak
Mette Kristensen
Anja Boelt
Camilla Trolle Vilsen

Beboerservice
Sekretær, Ulla Pedersen
Kontaktperson, Roland Pedersen

Teknisk afdeling

Fr-havn		

10-15
10-15
10-15
10-17
10-12

Lene Rhiger
Ann la Cour
Anette Jensen
Marie Møller Jensen

Driftschef, Jesper Nymark
Christian Sørensen
Karl Falden
Brian Thomsen
Carsten Lund Sørensen
Dennis Karlsen
Mette Jørgensen

AFDELING 12 - HÅNBÆK

B O B R A N D S I K K E RT
Det var emnet da 42 beboere havde taget
imod Aktiviteteudvalget invitation til at
efterkomme Beredskabsforbundets tilbud
om at afholde tema-møde i Hånbæk.
Frits Sørensen og Brian Munksberg fra Beredskabsforbundet fortalte og viste små
film om den fare, der kan opstår ved den
daglige omgang med åben ild / stearinlys,
elektriske apparater / kogeplader, emhætter, strygejern, varmepuder o.lign, og ikke
mindst de elektroniske apparatur vi omgiver os med, pc-er og mobiltelefoner og de
mange opladere vi har tilsluttet til elnettet.
Som det vigtigste, hvordan undgår vi
brandfaren, hvad gør vi når branden opstår i lejligheden, ikke mindst i forbindelse
med brand i emhætten.

Hvordan skal vi forholde os, hvis der er
brand i opgangen eller en lejlighed i opgangen.
Det blev fremhævet at iht. Brandvedtægterne, må der ikke stå effekter - barnevogne, cykler, rollatorer, møbler, skoreoler mv.
- i trappeopgangen, det kan hindre, at du
kan komme ud i tilfælde af brand, og hindre at brandmandskabet kan komme ind
med slanger og andet brandslukningsmateriale.
Der blev også påpeget, at ved brand er
beboernes egen brandforsikring, der skal
dække brandskader på indbo i lejligheden
og skal dække evt. vandskader på indbo,
også selv om det er vand, der kommer fra
en brand i en anden lejlighed.
Aktivitetsudvalget
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A D M I N I ST R AT I O N E N
VALG TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN
I FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING
Repræsentantskabsmøde afholdes d. 14.
maj 2020. Kl. 17

V E DTÆGT E R N E S § 1 4
Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet
vælger 6 medlemmer inklusive formanden
blandt boligforeningens medlemmer, samt
boligforeningens boliglejere og disses
myndige husstandsmedlemmer. Mindst 2
medlemmer vælges blandt beboere i den
tidligere Boligforeningen af 1942 i Sæby.
Samtidig med valg af medlemmer vælges
2 suppleanter for et år ad gangen. Boligforeningens medarbejdere vælger forud
for det ordinære repræsentantskabsmøde
i ulige år 1 medlem og 1 suppleant.
For at skabe åbenhed og muligheder for
medlemmer af Frederikshavn boligforening at opstille i.h.t. vedtægterne, er følgende besluttet:
1. Personer der ønsker genopstilling, vil
fremgå af dagsorden til repræsentantskabsmødet
2. Personer der ønsker opstilling, har
to muligheder, at stille op på repræsentantskabsmødet, eller melde deres kandidatur senest d. 25 marts, og
herved komme i præsentationsfolder,
sammen med organisationsbestyrelsesmedlemmer der genopstiller.
3. Der udarbejdes en præsentation, hvor
alle kandidater præsenteres med billede, en kort tekst, samt mini CV
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4. Kandidatliste/præsentationsfolder udsendes til repræsentantskabet, sammen med regnskab, indkomne forslag
m.m.
5. Skema til opstilling kan findes på vores
hjemmeside, eller fås ved henvendelse
til Ulla Pedersen. ulla@fbmail.dk
Som det fremgår af vedtægternes §14, kan
bestyrelsen vælges blandt alle medlemmer af Frederikshavn Boligforening. Det
vil dog kræve at medlemmer der ikke er
medlemmer af repræsentantskabet, men
ønsker kandidatur, benytter opstillingsliste, og vil herefter modtage en indbydelse
til at deltage på vores repræsentantskabsmøde.

Organisationsdiagram samt nøgleord for repræsentantskab og organisationsbestyrelsen i Frederikshavn Boligforening
Organisationsdiagram
samt nøgleord for repræsentantskab og
organisationsbestyrelsen i Frederikshavn Boligforening

Repræsentantskabet er øverste myndighed i Frederikshavn Boligforening.

Repræsentantskabet er øverste myndighed i Frederikshavn Boligforening.
Repræsentantskabet varetager boligorganisationens overordnede anliggender som fx
beslutninger om Byggepolitik, nybyggerier, større renoveringer, køb og salg af
boligorganisationens ejendomme, godkendelse af regnskab for boligorganisation og
afdelingers årsregnskab, godkendelse af vedtægter. På det årlige ordinære
repræsentantskabsmøde vælges Organisationsbestyrelsen.
Repræsentantskab

Vælger

Direktør, ansættes af
organisationsbestyrelse

Afdelingsbestyrelse

Afdelingsmødet

Beboere i
afdelingen

Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen har det overordnet ledelsesansvar, er
økonomisk og juridisk ansvarlig for hele Boligorganisationen.
Det betyder ansvar for, Drift, udlejning, budget, regnskab,
lejefastsættelse, daglig administration (som udføres af Direktør,
ansat af Organisationsbestyrelsen, til daglig ledelse) udarbejdelse
af politikker, strategi, målsætning, overholdelse af god almen
ledelse, forvaltningsrevision, samarbejde med lokale interessenter,
politisk interesse varetagelse, synlighed, kommunikation,
samarbejdet med afdelingsbestyrelser, samarbejde med revisor,
udarbejdelse af styringsredskaber til afrapportering, styringsdialog
med kommuner.
Vi forventer at Organisationsbestyrelsen deltager i konferencer,
debatter, møder, involverer sig i områder lokalt og nationalt der
har tilknytning til og kan være givende til Frederikshavn
Boligforening, samt løbende uddannelse og kurser for at varetage
opgaven.
Organisationsbestyrelsen er valgt til beslutningstager og ikke som
administrator.

Download skema til opstilling på vores hjemmeside

Download skema til opstilling på vores hjemmeside
https://www.frederikshavnboligforening.dk/informationer/nyt-fra-bestyrelsen/
https://www.frederikshavnboligforening.dk/informationer/nyt-fra-bestyrelsen/

Her kan du også følge med i opstillinger til valget
Her kan du også følge med i opstillinger til valget

Med
hilsen
Organisationsbestyrelsen
Med hilsen
Organisationsbestyrelsen
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A D M I N I ST R AT I O N E N

AKTIVITETSHUSET I AULAEN
(ØRNEVEJENS SKOLE)
H VO R L A N GT E R V I N Å E T ?
Vi har fået oprettet en brugergruppe, der
ihærdigt arbejder på det omfattende projekt, der har været en del mødeaktivitet
vedrørende indretningen og økonomien
bag projektet.
Der er p.t. lavet en plantegning over byggeriet og de ønsker brugergruppen har
forslået. Disse er endelig blevet godkendt
med de renoveringsudfordringer som økonomien tillader. Vi får ikke alt, men den
renovering der er vedtaget, er rigtig spændende og god.
Den 10. december 2019 har brugergruppen arbejdet på at få vedtægterne på
plads. Ligeledes er der ud fra brugergruppen opstillet valgbare bestyrelsesmedlemmer. Der forventes at generalforsamlingen
kommer på plads i løbet af foråret 2020.

HAR DU LYST TIL AT VÆRE
EN DEL AF FÆLLESSKABET
- JO FLERE IDEER JO BEDRE.
Det er vigtigt at du som beboer/medlem af
Aulaen kommer med dine ønsker og forslag
til kommende aktiviteter i Aulaen.
Det vil også være rigtigt godt om du også
vil være en aktiv frivillig medspiller nogle
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timer i opstarten og når aktiviteterne kommer i gang. Måske er det netop din idè der
bliver den store succes.
Tag eventuelt en snak med jeres gode nabo
eller jeres voksne barn.
Vi kan også bruge nogle friske unge til opstarten. Det er vigtigt at vi får alle jeres input med fra starten.
Planen er at brugergruppen samler op på
alle gode forslag der kommer fra dig/jer.
Derfor er det vigtigt at du allerede nu kommer med dine gode og spændende ideer til
kommende aktiviteter i Aulaen.
Alle forslag kan sendes til ingolfgeipel@
hotmail.com eller smides i postkassen Fælledvej 225.
Alle aktivitetsforslag behandles selvfølgelig seriøst

FAC E B O O K
Der er oprettet en side på Facebook, hvor i
også kan komme med jeres ideer og input.
AULAEN Frederikshavn Boligforening
M.v.h.
Medlem af brugergruppen Aulaen.
Ingolf Geipel
Fælledvej 225
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A D M I N I ST R AT I O N E N

FEJRING AF BOLIGSELSKABERNES
LANDSFORENING
Søndag d.3. november blev Danmarks Almene Boliger 100 år´s fødselsdag fejret,
med en festforestilling på Det Kongelige
Teater, med deltagelse af ca. 1000 beboerdemokrater og beboere fra hele landet.
Frederikshavn Boligforening var også repræsenteret med 6 deltagere.

vores pladser, og så med spændning frem
til at forestillingen, som var bygget op om
beboerne i Almene Boliger, fortællinger
om det gode boligliv, gode fortællinger,
hvor fælleskab og omtanke om naboer blev
fremført på en god måde, med indslag som
musik, sang og dans.

Vi startede hjemmefra tidlig om morgenen, da vi skulle med en bus fra Ålborg,
sammen med de øvrige deltagere fra Nordjylland. den lange bustur blev bl.a. brugt
til konkurrencer og socialt samvær, godt
suppleret med kaffe, frugt, rundstykker og
sandwich.

Helt igennem en rigtig god dag, hvor vi alle
var enige om, at selv om det havde været
en lang dag, vi var først retur kl. ca. 23, så
havde det været en fantastisk oplevelse,
som vi alle vil huske.

Vel fremme ved det KGL teater kl 13, blev
vi budt velkommen af Direktør Bent Madsen og Formand Palle Adamsen, vi fandt
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Med venlig hilsen
Bestyrelsesformand
Bjarne Walentin
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A F D E L I N G 39 - SÆ BY BY PA R K

JU L EFROKOST I SÆBY
32 af vores beboere mødte glade op til en
dejlig julefrokost hos Frk.Madsen i Sæby.
Maden var som sædvanlig god.
Det blev en rigtig god eftermiddag. Kinesisk Banko skulle prøves i stedet for pakkespil.
Hold da op det var sjovt, og det blev en
succes, som vi nok tør gentage, hvis det er
os der skal arrangere julefrokost til næste
år.
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Bestyrelsen havde indkøbt gaverne, så folk
var fri for at have pakker med. Spillet var
også hurtigere end pakkespillet.
Så vi prøver måske igen i 2020.
På vegne af Afdelingsbestyrelsen
Rita V. Frantsen,fmd, Afd 39, Sæby Bypark.
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A F D E L I N G 7 - R Å H O LT

JU L EFEST
Søndag den 24. november var der inviteret til julefest i vores gildesal, og det blev
en dejlig dag hvor vores beboere og børn
deltog. Vi startede med æbleskiver, kaffe
og saftevand. Så dansede vi om juletræet
og fik besøg at julemanden som havde en
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slikpose med til børnene. Derefter var der
leg og hygge og endelig oprydning. Tak for
en dejlig eftermiddag.
Thora Brogaard
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A D M I N I ST R AT I O N E N
2 02 0 HJERTE FOR E N I N G E N HA R
LA NDSIN DSAML IN G
SØN DAG D. 1 MAJ
Vi ved der er mange afdelinger der snakker
om at få en hjertestarter i afdelingen.
Her er muligheden for at gøre noget ved
det.
Ved Hjerteforeningens landsindsamling
2019 blev det besluttet at dele hjertestartere ud.
Der er selvfølgelig nogle kriterier der skal
opfyldes.
Da Stafetten ikke udkommer inden d. 1
Maj, er det materiale fra 2019 vi kan oplyse udfra.

Så de links og datoer der står - er fra 2019 men fremgangs måden den samme.
Check fra 2019 : www.landsuddeling.dk
Der kommer nærmere i pressen / links til
hjemmeside m.v lidt senere i foråret.
Fie Mølholt
Afdeling 16
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A D M I N I ST R AT I O N E N

NYTÅRSKUR
Den årlige Nytårskur for medarbejder i Frederikshavn Boligforening blev afholdt d. 8.
jan. I Aulaen.
Det er en god start på et nyt år, jeg får muligheden for at hilse på vores mange dygtige og super engagerede medarbejder, der
hver dag gør en forskel, de tager sig af stort
og småt, og udviser hver dag den rette indstilling, i store og små opgaver, men vigtigst af alt, de er der for vores beboere, og
løser opgaverne til alles tilfredshed. Samtidig får vi muligheden for at give en orientering om hvad der er sket i det forgangne
år, men mest vigtigt at fortælle hvilken planer vi har for 2020.
Efter morgenkaffe m.m. gav Direktør Kim
Madsen en orientering og et indblik i hvad
vi kan forvente af 2020.
Jeg holdt en nytårstale hvor jeg kom omkring den foranderlige hverdag, som nok
er bekendt, men også giver ændringer, og
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kræver meget af hver enkelt. Jeg bandt
en tråd fra Dronningens Nytårstale over
til ensomhed og fællesskab, hvor vi som
en Almen Boligorganisation har en stor
indvirkning på vores beboers hverdag, og
roste de mange frivillige der hver dag gør
en stor indsats for fælleskabet i de enkelte
afdelingers beboerhuse.
En formiddag som jeg sætter stor pris på
og som giver mig mulighed for at sige tak
for indsatsen og ønske hver enkelt medarbejder godt nytår

Bestyrelsesformand
Bjarne Walentin
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A F D E L I N G 9 - ST J E R N E N

JU L EFROKOST
Lørdag den 23. november holdt afdeling 9
Stjernen julefrokost, og i år var afdeling 15
Gartnerbo inviteret med.
Vi havde en fantastisk julefrokost med en
lækker menu fra Golf bistroen.
Der var supergodt humør fra alle 50 fremmødte - og snakken gik på kryds og tværs af
afdelingerne. Gartnerbo medbragte sjove
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julesange, som forhøjede julestemningen.
Vi håber at gentage successen til næste år
- med Gartnerbo som arrangør.
Datoen er den 28. november 2020 - så sæt
allerede kryds i kalenderen.
Venlig hilsen
Afdeling 9 bestyrelsen
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AFDELING 12 - HÅNBÆK

NYTÅR SR EC E PTI O N I HÅ NBÆ K
Nytårsaftens dag var der flot solskin
og en let vind, mens beboere i Hånbæk bevægede sig over til Beboerhuset. Der var, traditionen tro, for 6. gang
indbudt til Nytårsreception kl. 11.00.
Festsalen var smukt pyntet op, og der var
hektisk aktivitet i køkkenet, mens beboerne blev modtaget og fandt ind i salen.
Naboer og genboere fandt hinanden og fik
hurtigt gang i snakken.
Da køkkenet meldte klar kunne formand
Aksel Jensen byde velkommen, og hurtigt
give informationer om de lune frikadeller
og hotwings med rødkål samt rugbrød. De
småknurrende maver indbød ikke til en
lang tale, så formanden ønskede alle en tak
for 2019 samt et ønske om et godt 2020.
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Der var hyggelig snak og en glad stemning, mens det lette traktement blev nydt
sammen med en vand, øl eller et glas
vin. De 97 beboere ønskede hinanden
et Godt Nytår og havde et par fornøjelige timer sammen, før de sivede hjemad.
Nogen for at forberede aftenens nytårsfejring i Hånbæk, eller for at gøre klar til at
besøge venner og familie.
Efter oprydning kunne bestyrelsen ønske
hinanden Godt Nytår, før de gik hjem i den
lave eftermiddagssol.
En god bekræftelse af ”Hånbæk – et godt
sted at bo”
Med ønske til alle om et Godt Nytår
Bestyrelsen i Hånbæk
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SÆ BY O G O P L A N D

JUL ETR Æ S FE ST
Aktivitetsudvalget for Sæby og Opland
havde for 3. år arrangeret Juletræsfest for
børn, forældre, m. fl.
På Fritidscentret, Sæbygårdvej.
Vi var 93 heraf 50 børn, og med Joanna
som nissemor , var det en rigtig god eftermiddag for alle.
Der blev leget, sunget , danset om juletræ.
Vi spiste æbleskiver ,drak kaffe, saftevand
og sodavand..
Brikspil blev der også. Velvillige butikker
i Sæby og Frederikshavn havde sponsoreret gevinsterne, Tak for det.
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Der blev tilsidst uddelt godteposer til
børnene.
Helt klart en stor succes, og det giver godt
samvær på tværs af afdelingerne.
Aktivitetsudvalget for Sæby & Opland.
Rita V. Frantsen, Sæby Bypark, Anne Dorthe Sørensen, Strandkanten og Karina Jeppesen, Farvervej.
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A F D E L I N G 16 - RØ N N E PA R K E N

ÅRETS SIDSTE, MEN ALLERMEST
VELBESØGTE ARRANGEMENT
Juletræsfesten 1. Søndag i Advent.
Igen var det en stor succes, med mange
børn, børnebørn, oldebørn og andre voksne fra afdelingen. Dejligt når den ældre
generation gerne ville være med og nyde
børnenes dans og leg.
Efter vi havde danset omkring juletræet og
sunget , var det Nissemors tur til at tage fat.
Der blev leget flere af de gamle sanglege,
børnene sang og der var flere konkurrencer.

Alle hyggede sig , og alt om Computere og
Ipad var glemt denne eftermiddag.
Dejligt at de gamle sange og lege stadig er
i høj kurs, dette er ikke mindst Nissemor og
hendes tro hjælper på keyboard fortjeneste.
Dagen sluttede med at børnene fik deres
godteposer og afdelingsbestyrelsen kunne
ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.
Fie Mølholt
Afd. 16
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AFDELING 12 - HÅNBÆK

JULEFEST I HÅNBÆK 2019
Den traditionelle julefest blev i år afholdt
med 60 forventningsfulde beboere, der
mødte op til de fint dækkede borde. Efter
velkomst af aktivitetsudvalgets formand
slog Jørn Nørgaard som traditionen byder,
an til den første skålsang. Da alle således
havde hilst på borddame og bordherre,
kunne julebufféen indtages og den var ikk
så ring. Den gode julemad blev behørigt
skyllet ned, ledsaget af flere sange, hvil-
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ket bidrog til den gode julestemning. Efter
kaffen var der så tid til at strække og røre
benene på dansegulvet til Jørn Nørgaards
glade toner. Festen sluttede som planlagt
kl. 22 med god julestemning og de frivillige kunne rydde af bordene og sætte den
store opvaskemaskine i gang og igen se tilbage på en god julefest i Beboerhuset.
Aktivitetsudvalget
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A D M I N I ST R AT I O N E N

E NERG ISCR E E N I N G
Vi har i dag givet startskuddet til den komplette energiscreening af alle vores boliger, til gavn for både beboere og miljø.
Det vil hovedsageligt være Gustav (på bil-
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ledet, nummer 6 talt fra venstre), som I vil
se i afdelingerne – tag godt imod ham derude.

A D M I N I ST R AT I O N E N

2 5 ÅR S J U BI L ÆU M
Morgenbord i Frederikshavn Boligforening,
hvor kollegaerne fejrer udlejningschef
Helle Dam Jensens 25 års jubilæum. Stor
tak fra boligforeningen til Helle for en engageret og professionel indsats i de mange
år, og for at være en god kollega. Helle
er jo blandt andet kendt fra TV og i vores
branche for en super service overfor beboere, - en journalist havde udgivet sig for
at være en boligsøgende, og båndede en
samtale som bevis for dette. Tillykke Helle,
vi glæder os til at være din kollega i mange
år fremover.
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NYVALGT E
A F DEL IN GS BE STY R E L S E S M E D LE M M E R
Der blev i aftes afholdt møde for nyvalgte
afdelingsbestyrelsesmedlemmer, hvor man
havde en gennemgang af bl.a. beboerdemokratiets opbygning i Frederikshavn Bo-
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ligforening og hvilken rolle man har som
afdelingsbestyrelsesmedlem - vi takker for
deltagelsen og ønsker dem alle et videre
godt arbejde i de enkelte boligafdelinger
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Frederikshavn Boligforening
bliver 100% Co2 neutrale på deres el forbrug
Fra nytår hjemkøber Frederikshavn Boligforening udelukkende
klima venligt el, dette bidrager til en årlig Co2 besparelse på
570 tons. Boligforeningen har samlet – eller bundlet, som man
kalder det – deres el aftaler. Tidligere kunne der være op til 150
installationer koblet på fællesmåler med hver deres aftale med
en leverandør. Igennem aftalen med Eniig er der lavet en samlet
aftale, der betyder, at alt el hjemkøbt på boligforeningens fælles
elinstallationer bliver klima venligt energi, og ikke nok med det,
samtidigt bliver det billigere
”Vi opnår både en stor årlig reduktion af Co2 udledning samt
en økonomisk besparelse. Det er jo ret fantastisk”, siger projektleder Brian Thomsen.
Frederikshavn Boligforening ser frem til at kunne præsentere et
lignende tilbud for alle deres beboere i starten af det nye år, et
tilbud der giver adgang til grøn og samtidigt billigere el.
”Jeg vil gerne understrege, at vi er seriøse i vores ambition.
Vi har arbejdet med energipolitik og energibesparelse nu snart i 10
år. Udover vores ny elaftale, har vi udskiftet flere biler til el, så de nu
også bliver helt Co2-frie. Ligeledes er flere traktorer til græsslåning,
også udskiftet til eldrevne robotplæneklippere. Vi producerer i dag via vores solceller knap 500.000 kWh. Og
den strøm, vi ikke producerer selv, køber vi nu som klimavenligt strøm fra Eniig. Tilsammen har det ført os til,
at vi med stolthed kan kalde os en grøn boligforening”,
afslutter bestyrelsesformand Bjarne Walentin.
Ved køb af klima venligt el, gives der garanti for, at der
bliver produceret strøm, svarende til en aftalt mængde
fra vandkraft eller vindmøller. Derved sendes der et kraftigt klimavenligt signal og Boligforeningen er med til at
fremme efterspørgslen af vedvarende energi i Danmark.
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Dette certifika
t bekræfter, at

Frederikshavn

Boligforening

har købt CO -neu
2
tral, vedvarende
energi
fra vandkraft på
3.114.763kWh pr.
år
i perioden 01.0
1.2020 – 31.12.20
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DELEBILER TADAA
Et godt initiativ for en by og boligforening
der gerne vil være miljø beviste. Alle der
har kørekort og en smartphone kan blive
medlem af TADAA.

Der holder en bil i Midtpunkt og på Sæby
Strand
Gå ind på www.tadaacar.dk og hent app’en.
Thora Brogaard
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Storskrald kan efter aftale hentes af AVØ helt GRATIS!
Ring til AVØ på tlf. 51 63 29 92,
for at aftale nærmere om afhentning.
Der må IKKE stilles storskrald ved molokkerne,
uden der er lavet aftale med AVØ om afhentning.
Med venlig hilsen
Viceværten
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