STA F E T T E N

3

æ n d er på v i t u s b er i ngsv e j

12. ÅRGANG
august 2013

re da k t i o nens a d resse
Thora Brogaard
Vitus Berings Vej 93
Telefon 28 49 09 40
Mail: stafetten@fbmail.dk

re da k t i o n

Ansvarshavende
Thora Brogaard
Telefon 28 49 09 40
Afd. 7 - »Råholt«
E-mail:
ThoraBrogaard@oncable.dk
Else Ottesen
Telefon 81 61 34 31
Afd. 15 - Gartnerbo
Rita Frantsen
Telefon 27 97 61 24
Afd. 39 - Sæby Bypark
H.C. Andersen
Telefon 41 10 18 74
Afd. 12 - Hånbæk

Bladet omdeles gratis i ca. 3700 eksemplarer
til alle husstande i boligforeningen.
Navngivne artikler dækker nød
ven
digvis
ikke redaktionens synspunkter.
Anonyme artikler, læserbreve, mv. optages
kun, når navn og adresse er redaktionen bekendt.

graf i s k p ro d u k t i o n
SAL TRYK A/S
Jernbanevej 22 - 28
9970 Strandby
Telefon 98 48 28 88
www.sal.dk
Mail: sal@sal.dk

Dette blad udkommer uge 34 - 2013
Næste blad udkommer uge 47 - 2013
Stof til dette blad afleveres til
Thora Brogaard senest den
7. oktober 2013

2

A d m i n i strat i o nen
B o l i gstøtte
Skal du søge boligstøtte er det ikke længere Frederikshavn Kommune du skal kontakte.
Efter den 1. marts 2013 skal du henvende
dig til Udbetaling Danmark, hvis du skal
søge boligstøt-te.
På www.borger.dk/boligstoette kan du
søge om boligstøtte, finde svar på en række spørgsmål og læse mere om boligstøtte.

H jæ l p i ko m m u nen

R i ng e l l er s k r i v

Når Udbetaling Danmark får adgang til huslejeregisteret, vil de automatisk modtage
lejeændringer, når boligforeningen indberetter ændringer til huslejeregisteret. Men
indtil huslejeregisteret er en realitet den 1.
august 2013, skal du selv informere Udbetaling Danmark, hvis der sker ændringer i
din husleje.

Efter den 1. marts 2013 er det Udbetaling
Danmark du skal ringe til om boligstøtte.
Telefonnummeret er 70 12 80 63. Du kan
også sende digital post via www.borger.dk
eller almindelig post til:
Udbetaling Danmark
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Attestat i o nss k e m a fra
b o l i gfo ren i ngen
Skal du søge boligstøtte i perioden 1. marts
2013 og indtil den 1. august 2013 skal du
have et ”attestationsskema” fra boligforeningen, dette skema skal du vedlægge din
ansøgning. Efter den 1. august 2013 skal
Udbetaling Danmark ikke have skemaet,
da Udbetaling Danmark får adgang til det
fælles huslejeregister og derved vil få oplysningerne automatisk.

Hvis du ikke har mulighed for at ringe eller betjene dig selv på nettet, kan du henvende dig hos kommunen, også efter den
1. marts 2013.

D u s k a l o p ly se
U d b eta l i ng Dan m ar k
o m æ n d r i nger i d i n
husleje

H va d er U d b eta l i ng
Dan m ar k ?
Udbetaling Danmark blev oprettet, efter
at regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) i 2010 aftalte at samle en række
af kommunernes opgaver i en central, offentlig myndighed.
I oktober og december 2012 overgik ansvaret for henholdsvis familieydelser og
barseldagpenge fra kommunerne til Udbetaling Danmark.
Folkepension, boligstøtte og udbetaling af
førtidspension overgik den 1. marts 2013.
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Direktør
Kim Madsen

Souschef/Regnskabschef
Claus Thomsen

Økonomi

a d m i n i strat i o n
Frederikshavn
Harald Lunds Gade 15
9900 Frederikshavn

Sæby

Lene Rhiger
Ann la Cour
Rita Vestergaard
Anette Jensen
Marie Møller Jensen

Udlejning

Aalborgvej 95
9300 Sæby

Telefon: 9620 1940
telefax: 9843 8642

Udlejningschef Helle Dam Jensen
Aase Reichstein
Laila Nielsen
Mette Kristensen

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

Beboerservice

Ko nto rt i d
Fr-havn		

Sæby

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

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

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

H o v e d b est y re l sen

Sekretariatchef, Finn Lefevre Olsen
Sekretær, Ulla Pedersen
Beboervejleder, Kalle Olsen

Teknisk afdeling
Driftschef, Jesper Nymark
Christian Sørensen
Karl Falden
Ann-Karina Lundgren Niemann

Bestyrelsesformand
Bjarne Walentin

Næstformand

Vagto r d n i ng

Jens Erik Kristensen

Beboerservice uden for normal arbejdstid

Thora Brogaard
Fie Mølholt
Henrik Larsen
Erik Strøm
Per Sørensen

Ring til G4S på telefon 70 22 45 15
Efter velkomsthilsen skal boligforeningens
abonnementsnr. 265 254 trykkes,
efterfulgt af #
Oplys, at De bor i: Frederikshavn Boligforening, oplys afdeling, navn og adresse.
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A d m i n i strat i o nen

b e b o er u n d ers ø ge l se
Rambøll Management har i foråret 2013
gennemført en beboerundersøgelse, som
alle Jer beboere i familieboligerne har
kunnet deltage i.

Alt i alt får vi dejlig ros fra mange af Jer
beboere, men vi får bestemt også objektiv
og sund kritik, som vi nøje vil analysere på,
og om muligt, ændre på.

Alle svarene er efterbehandlet af Rambøll,
og den færdige rapport kan nu læses på
boligforeningens hjemmeside - www.frederikshavnboligforening.dk

Vi er især stolte over, at vore ejendomsfunktionærer og administrative personale
får ros. Det er godt, at I beboere føler Jer
trygge og får den hjælp, I har brug for i boligen, og når I henvender Jer i administrationen.

Rapporten er opdelt i to - den ene er en
”rapport uden bilag” med Rambøll’s konklusioner og den anden er ”bilag” til rapporten, hvor I beboere i de enkelte boligafdelinger har givet os ris, ros, tanker og
forslag. Enkelte steder i rapporten var der
omtalt navn på ansatte eller beboere, eller
navn på den som skrev bemærkningen. Vi
har slettet navne i den offentlige tilgængelige version. På den måde har vi sikret
anonymitet, som var et af vilkårene i undersøgelsen.

Rapporten er sendt til alle ansatte og afdelingsbestyrelser i Frederikshavn Boligforening, som mulig inspiration til fortsat
udvikling af Frederikshavn Boligforening.
Tak til alle Jer beboere, som besvarede
spørgeskemaet.
Helle Dam Jensen
Udlejningschef
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A f d e l i n g 1 5 - g a rt n e r b o

hav e dag i gartner b o
Vi havde kaldt til havedag i Gartnerbo og
heldigvis var der en del der havde lyst til
at deltage.
Vi fik sat vores indkøbte rhododendron og
tilplantet vores krukker med fuksia. Ligeledes fik vi ryddet op nede ved indkørslen og
det er blevet ganske flot.
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Vi takker for indsatsen og håber at alle
havde en hyggelig formiddag
Hilsen Bestyrelsen

77

BYGGERI • ANLÆG • TOTALENTREPRISER

A/S TRIGON . Knivholtvej 45 · 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 66 77 . Fax 98 43 81 77 . trigon@trigon.dk . www.trigon.dk

• Glarmesterarbejde
• Vinduer & Døre
DØGNSKADESERVICE

v/Lars Bo Sørensen
Flade Engvej 3 • 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 42 88 • Fax 98 42 08 88 • Mobil 40 44 72 88
E-mail: lbs@glaseksperten.dk • www.glaseksperten.dk
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Personlig Service...
En tillidssag når der skal vælges ……….

Aut.El.installatør
Tlf. 98.43 39 22
9900 Frederikshavn

www.larshostrup.dk

Suensonsvej 75 9900 Frederikshavn Tlf. 98 42 22 66

www.beierholm.dk

Lad os male!
Malermester

Erland Vejby Olesen

Tlf. 98 47 30 25 · Mobil 20 16 42 26

Melchior’s Polering
40 46 61 10 - 98 46 38 31

Ring for uforpligtende tilbud på vinduespolering

Trekløver
Alice

Trekløver

Rengøring
privat & erhverv.
Visbergsgade 9 • 9900 Frederikshavn •

Tlf. 30 29 98 51• www.treklover-rengoring.dk

Søndergade 55 · 9900 Frederikshavn · Telefon 30 29 98 51 · www.treklover-rengoring.dk

lice
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A f d e l i n g 2 - h ØJ BO

rundtur i afd. 2 Højbo
Inden vores bestyrelsesmøde i maj, var
hele bestyrelsen og direktionen på rundtur i afd. 2 Højbo, hvor vi blev vist rundt
af Jacob Beck fra Trigon, som fortalte hvor
spændende det er at renovere afdelingen.
Vi fik fortalt om varmepumper, de borer rør
120 m ned i jorden, og de kan bruges til at
lave varme og kulde med. Alle ikke bærende vægge er revet ned og nogle lejligheder
bliver lagt sammen. Alle de gamle altaner
er revet ned, et kæmpe arbejde, og soklen
er blevet isoleret for at undgå kuldebroer.
Et spændende projekt som vi glæder os
meget til bliver færdigt.
Thora Brogaard
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A d m i n i strat i o nen
Tæ n k på d i n i n d b o fo rs i k r i ng
- før skaden er sket

Pas på d i g se lv o g d i n
fa m i l i e

Det b ø r m an se lv s o m
m i n i m u m f o rs i k re

Hvis du eller en i din familie kommer til
skade og får varige mén som følge af en
ulykke, vil der kun i sjældne tilfælde være
en skadevolder at kræve erstatning fra. Det
gælder også ulykker, der sker på Boligforeningens grund.

Boligforeningen anbefaler den enkelte
lejer selv at tegne en
indboforsikring
(familieforsikring), der som minimum omfatter nedenstående dækninger. En ”familiens basisforsikring” vil normalt være det
mest fordelagtige.

Derfor anbefaler Boligforeningen, at du
tegner en ulykkesforsikring inkl. tandskade, der også omfatter eventuelle børn. Tal
med dit forsikringsselskab herom.

Le j ers i n d b o ( lø s ø re )

A nsvar d er påh v i l er
d i g s o m l e j er
Ansvar for skader, f.eks. på grund af manglende snerydning eller renholdelse af arealer, hvor lejer har ansvaret.
Se i din lejekontrakt og afdelingens husorden - eller spørg administrationen.
En almindelig familieforsikring (familiens
basisforsikring) vil normalt give tilstrækkelig dækning. Du bør snakke med dit forsikringsselskab om dette.
Erfaringerne viser desværre, at alt for mange først tænker på forsikring, når skaden
er sket. Det kan både blive meget dyrt og
meget ubehageligt.
Det er en god idé at sørge for, at dine private forsikringer altid svarer til dit aktuelle
behov.
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Skal omfatte alle lejers ejendele - herunder møbler, musikanlæg, cykler og tøj for
skader som følge af brand, vand storm eller
tyveri.
Boligforeningens forsikringer omfatter
ikke lejers indbo - ej heller indbo der placeres i kælder- eller loftsrum.

G enh u sn i ng
(del af sædvanlig indboforsikring)
Genhusningsforsikringen dækker udgifter
til midlertidig bolig, hvis lejers bolig er
blevet ubeboelig i en periode på grund af
f.eks. brand- eller vandskade.

A nsvar
(del af sædvanlig indboforsikring)
Ansvarsforsikringen omfatter erstatningskrav, der rejses mod medlemmer af husstanden.
Forsikringen omfatter også erstatningskrav, der f.eks. stammer fra manglende
snerydning eller renholdelse på områder,
hvor man som lejer har rydningspligten.
Erstatningskrav, der vedrører personskader, kan være meget store.

T i lva lgs dæ k n i nger t i l
i n d b o fo rs i k r i ngen

Det har B o l i gf o ren i n gen fo rs i k ret

Som lejer skal man være opmærksom på,
at der ud over de
nævnte dækninger er
en række tilvalgsdækninger, som man kan
vælge.

Boligforeningen har tegnet forsikringer for
bygninger, hårde hvidevarer, maskiner og
løsøre der tilhører boligforeningen.

Tal med dit forsikringsselskab herom.

dom skal hurtigst muligt anmeldes til
ejendomsfunktionæren, eller til teknisk
afdeling.

Det har Boligforeningen forsikret

Boligforeningen har tegnet forsikringer for bygninger, hårde
hvidevarer, maskiner og løsøre der tilhører
boligforeningen.
Enhver skade på Boligforeningens ejen-

Enhver skade på Boligforeningens ejendom skal hurtigst muligt
E t e k se m p e l
anmeldes
til ejendomsfunktionæren, eller til teknisk afdeling.
Der opstår brand i lejligheden ovenpå.
Det er vigtigt, at alle skader anmeldes, da
udgiften til udbedring ellers bliver pålagt
lejer eller afdelingen.

Det er vigtigt, at alle skader anmeldes, da udgiften til udbedring
ellers bliver pålagt lejer eller afdelingen.
Brandvæsnet slukker branden, men dit indbo bliver vandskadet, og din lejlighed er
ubeboelig i tre måneder. Boligforeningens
forsikring dækker skader på bygningen,
f.eks. gulve, køkkenskabe, maling og rengøring. Derudover dækker boligforeningens forsikring huslejen for den periode,
lejligheden ikke kan benyttes.

Selvrisiko

S e lv r i s i ko

Ligesom der sikkert er en selvrisiko på din
private forsikring, er der også ved Boligforeningens forsikring et beløb, du selv kan
komme til at dække, når der sker skader i
din bolig.
I 2013 er denne selvrisiko på kr. 5.000

Ligesom der sikkert er en selvrisiko på din private forsikring, er der
også ved Boligforeningens forsikring et beløb, du selv kan komme
Din indboforsikring (eller du selv - hvis du
til at
dække, når der sker skader i din bolig.
ikke har en forsikring)
I 2013
er denne
på kr.
Med venlig hilsen
Skal dække
skader påselvrisiko
dit indbo (møbler,
tøj 5.000
mv.) samt udgifter til en anden bolig i den
periode, lejligheden er ubeboelig.

Med venlig hilsen

Frederikshavn Boligforening

Frederikshavn Boligforening
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A f d e l i n g 1 - v i n k e lg å r d e n

t u ren g i k t i l V i l d m o se m u seet
I år, den 7. maj startede vi med kaffe på
Hjallerup Kro, derefter så vi Vildmosemuseet efterfulgt af guidet rundtur med
forfriskninger. Sidste stop var Restaurant
Hedelund hvor vi nød aftensmaden. Turen
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blev pr. tradition gennemført i høj solskin.
Venlig hilsen
Flemming Madsen
Peter Møllers Gade 34
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A f d e l i n g 26 - a b i l d pa r k e n

1 0 års fø d se l s dag
i A b i l d pa r k e n 8 - 1 2
Den 15. maj var det 10 år siden de første
beboere flyttede til Abildparken 8-12. Det
valgte vi at fejre med besøg af en pølsevogn.
Vi havde håbet på lidt bedre vejr, så der
kunne have været sat borde og stole op
omkring pølsevognen. Det slog dog ingen
skår i glæden, at regnen silede ned i starten. Alle nød at kunne komme og bestille
en ristet hotdog med det hele og dertil en
Cocio. Beboerne nød især at de ikke skulle
have pungen op af lommen.
Efter middagshvilen var der planlagt fælles Sønderjysk kaffebord med 7 slags kager. Dette skulle ligeledes have været nydt

16
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i vores dejlige gårdhave, men af hensyn til
vejret måtte vi fortrække til mødelokalet i
hus 14.
Her underholdt demenskoordinator og musikterapeut Aase Hyldgaard på sin harmonika til stor glæde for beboerne. Stemmelæberne blev rørt og vi sang alle de gamle
kendte sange mens kaffen og kagen blev
spist.
Birthe Ploug
Områdeleder
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Afdeling 12 - hånbæk

s o m m erfest i b e b o erh u set
Så har ”Hånbæk Beboerhus” holdt sommerfest. der var 50 personer fuldt hus.
Menyen var helstegt pattegris med salater
og 2 slags kartofler og kaffe.
Skomageren spillede, der blev danset og
holdt konkurrence, en meget vellykket aften. Tak til de frivillige for deres store arbejde i Beboerhuset.
Hilsen Maj-Britt og Erling Olsen
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A f d e l i n g 39 - sæ by by pa r k

beboermøde i sæby
Fremmødet var knapt så stort som tidligere
år.
Claus Thomsen og Erik Strøm bidrog med
hjælp til regnskab og budget og som dirigent.
Tak for det.
Der var genvalg til Thomas Gajhede og vi
fik for første gang en suppleant, nemlig
Grethe Pedersen.
Velkommen til dig i afdelingsbestyrelsesarbejdet.
Debatten var god og der var både ris og
ros til os. Det er OK, for vi kan lave fejl allesammen.
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Den største fejl ER IKKE AT VILLE INDRØMME DET. Sommetider skal nogle ting
ændres til det bedre, men vi prøver at gøre
det efter bedste evne.
Bestyrelsen konstituerede sig samme aften således:
Formand / kvinde : Rita V. Frantsen
Næstformand :
Thomas Gajhede
Menigt medlem: Preben Kristensen
Suppleant:
Grethe A. Pedersen
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A f d e l i n g 7 - r å h o lt

Atter l i v i b u t i k k en på
O l fert F i s c hers Ve j
Til efteråret kommer der igen liv i butikken
på Olfert Fischers Vej 9. Mejeriget ved Nini
Hansen har lejet butikken, og efter maling
og ny indretning slås døren op til en osteog delikatessebutik.
I forvejen kører Mejerigets ostebil i Frederikshavn og omegn, og nu glæder Nini sig
til at kombinere butik og salgsvogn.
Mejeriget er også involveret i Ingstrup Mejeri og derfor vil grundsortimentet naturligvis være ost og smør fra håndværksmejeriet. Sortimentet suppleres med danske
og udenlandske specialoste. Endelig vil
butikken føre et bredt udvalg af nordjyske
lækkerier fra de mindre producenter.
Ingstrup osten produceres udelukkende
af mælk fra køerne på Vrejlev Kloster. Der
har været mejeri i Ingstrup siden 1890, så

22
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vi har efterhånden fået en vis erfaring i at
lave gode oste, der smager af noget. Erfaringen er gået i arv fra mejerist til mejerist,
så selv om verdenen har ændret sig en del i
de sidste 123 år, så er ostene stort set som
de altid har været.
Ingstrup Mejeri er et af de mindre ostemejerier i Danmark. Her skal tingene ikke
jages igennem, men laves med omhu og
kærlighed. Ellers får man ost uden sjæl,
der smager ens hver gang. Hver eneste ost
bliver passet og plejet. Hver eneste ost har
sit helt eget særpræg. Godt håndværk og
omsorg for produktet bringer de bedste
smagsnuancer frem i osten.
Kom og besøg butikken til efteråret og
smag på den ægte vare – smagen fra dengang!
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A d m i n i strat i o nen
A f d e l i ngs m ø d er i Sæ by
I juni holdt vi de årlige afdelingsmøder i
afdelingerne i Sæby og Sæby opland. Gode
møder med et godt engagement og humør
og generelt god mødedeltagelse.
Der har ikke været de helt store emner,
projekter og debatter, og der var generelt
meget rimelige huslejestigninger. Alle referaterne er endnu ikke kommet ind, så I
får et uddrag fra beboermøderne i næste
nummer.
Her kan vi så også fortælle om de årlige
beboermøder i Frederikshavn, som holdes
i september måned.
Afdelingsmøderne og beboernes medbestemmelse på budget, afdelingsbestyrelser og beslutninger i det hele taget er
noget af det, der adskiller os fra private
udlejere, så vi håber på godt fremmøde i
Frederikshavn til september.

V i n k e lgår d en , Ba k k eg år d en , H øj b o, L i n d e b o,
C lo o s par k en o g G l . Å lb o rgv e j 4 3 1 i Dy bva d .
Disse afdelinger har alle fået en hensigtserklæring om tilsagn til støtte fra Landsbyggefonden, så vi kan få en gennemgribende renovering til en husleje, der er til
at betale.
For Ålborgvej 431 (den gamle brugs) i Dybvad er situationen dog noget anderledes.
Det vil koste rigtig mange penge, at få den
sat i god stand, vi skal have nedsat huslejen, samtidig med, at der er en meget lille
efterspørgsel på boliger i Dybvad. De private lejere udlejer til meget lave priser,
blot for at få en lille indtægt fra ejendommene. Det kan vi ikke konkurrere med.
Vi har derfor foreslået kommunen og
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Landsbyggefonden, at vi i stedet nedriver
ejendommen.
Samtidig har vi besluttet, at ejendommen
skal udskilles fra afdeling 34, oplandet, så
de øvrige boliger ikke får økonomiske problemer i forbindelse med nedrivningen.
De øvrige afdelinger har de sidste år arbejdet i grupper og på ekstraordinære møder
med ideer, krav og ønsker til renoveringerne. Det er gået godt, og der er arbejdet
seriøst.
Højbo er godt i gang, som I kan se, hvis I
kommer forbi. Der flyttes ind igen, inden
året er omme. Det bliver så I et helt nyt og
moderne hus, næsten uden energiforbrug.
Det koster ca. 30 mio. kr. at få Højbo renoveret.
Lindebo har indsendt deres foreløbige helhedsplan til Landsbyggefonden, så vi venter nu på Landsbyggefondens svar, så vi
kan komme videre. Renoveringen og energirenoveringen kommer til at koste ca. 250
mio. kr. i Lindebo.
Vinkelgården og Bakkegården har næsten
færdiggjort deres foreløbige helhedsplan.
Vi regner med den sendes ud inden sommeren slutter og at prisen nærmer sig 200
mio. kr. i alt for de to afdelinger.
Projektet i Cloosparken er blevet forsinket
af nødvendige undersøgelser af undergrunden. Vi har jo nogle huse med store og
små revner i soklen og har derfor fået foretaget en række boreprøver. Resultaterne
af disse boreprøver har vi sendt il Landsbyggefonden for at få deres vurdering af
rapporten. Vi håber, vi efter sommerferien
ved mere om opgaven og mulighederne i
Cloosparken.

Nu er det jo ikke kun støttede projekter,
vi arbejder på. Der er mange små og store
projekter i gang eller afsluttet. Vi har lavet
en liste over de projekter, der er igangsat
eller afsluttet i 2012 og i år indtil nu:

Afdeling 26, Abildparken
Pavillon, 165.000 kr.

Afdeling 7, Råholt 		
3 køkkener, ca. 400.000 kr.

Afdeling 30, Rosenvænget
Udskiftning af tag og efterisolering,
3 mio. kr.

Afdeling 8, Suensonsvej
8 køkkener, ca. 800.000 kr.
Afdeling 9, Vestergade
1 køkken og diverse murerarbejde på garagebygning, 200.000 kr.
Afdeling 11, Hørkærparken
Nye vinduer, 3.4 mio. kr.
Afdeling 16, Rønneparken
Nye vinduer og bad, ca. 15.6 mio. kr.
Afdeling 18, Gærum 		
Solfangere, energiruder, andre energitiltag, 1.8 mio. kr.
Afdeling 19, Stjernen 		
Malet udvendigt, 185.000 kr.
Afdeling 20, Suderbo 		
Udskiftet vinduer, 2.5 mio. kr.
Afdeling 22, Skansen 		
Udskiftet vinduer i trappeopgang,
121.000 kr.

Afdeling 29, Rosenvænget
Udskiftning af vinduer og døre, 2.3 mio. kr.

Afdeling 32, Farvervej
Udskiftning af 3 badeværelser, 200.000 kr.
Afdeling 33, Sæbygårdparken
Udskiftning af vinduer og døre påbegyndt,
6.6 mio. kr.

Bygger i på hav nen i
Sæ by
Som bekendt forsøger vi at gennemføre et
byggeprojekt på havnen i Sæby. Det bliver
på 90 boliger og får navnet Kanalbyen. I
øjeblikket arbejdes der på lokalplanen,
som gerne skulle vedtages i efteråret.
I vil høre meget mere om projektet, når lokalplanen er godkendt, men I kan allerede
nu se skitser til byggeriet på boligforeningens hjemmeside www.frederikshavnboligforening.dk under information.
Vi venter os meget af dette byggeri, men
der er god tid til at komme på venteliste.
Der bliver tidligst indflytning i 2016.
Kim Madsen
Direktør

Afdeling 22, Grønttorvet
Ny asfalt, 243.000 kr.
Afdeling 25, Asgaard 		
Renovering af 5 køkkener i boenhederne,
111.000 kr.
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Sommermøde for alle ansatte
Tirsdag den 18. juni klokken 8.15 var alle
medarbejdere i Frederikshavn Boligforening indkaldt til sommermøde. Der bliver
de nye ansatte præsenteret og får hilst på
alle i Boligforeningen.
Vores formand Bjarne Walentin bød velkommen og foretog præsentationen. Han
fortalte også at Frederikshavn Boligforening er repræsenteret i mange forskellige udvalg og fonde, blandt andet indenfor Kommunen, Boligernes Landsforening,
Tryg Fonden og RealDania, det gælder om
at være synlige, på den gode måde. Driftschef Jesper Nymark opfordrede ejendomsfunktionærerne til at bruge hinanden, og
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tale sammen hvis der opstår problemer,
og souschef/regnskabschef Claus Thomsen kom ind på nytænkning med edb, som
skal lette det daglige arbejde. Udlejningschef Helle Dam Jensen fortalte om udklip
fra beboerundersøgelsen, som vi kan være
meget stolte over. Sekretariatschef Finn
L. Olsen kom ind på nye regler for uddannelse, så ejendomsfunktionæren kan få
afløser på, medens han går på relevante
kurser. Mødet sluttede med morgenkaffe,
inden alle blev ønsket en god sommer.
Thora Brogaard
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– og nemme at få fat i

Advokat
John Henrik Andersen

Advokat
Jens Chr. Christensen

Møderet for Højesteret og aut. bobestyrer
Frederikshavnsvej 2 · 9300 Sæby · Tlf. 98 46 44 00
Fax 98 40 11 40 · info@advokaternepaatorvet.dk

www.advokaternepaatorvet.dk
28

10-01-2012 13:15:15

Tryksager, profilbeklædning
og reklameartikler
Jernbanevej 22-28 . DK-9970 Strandby . Telefon 98 48 28 88 . www.sal.dk

v/ Birgith Larsen
Oddervej 60 · 9900 Frederikshavn
Telefon 98 42 66 75

MAD UD AF HUSET

Qvick

FARVEBØTTEN

Koktvedvej 35 · 9900 Frederikshavn
Telefon 98 42 47 00 · E-mail:qvickfarver@hotmail.com
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50 års jubilæum
I afd. 7 Råholt har vi med mellemrum beboere der har boet her i 50 år. Den 15/12
2012 havde familien Simonsen Vitus Beringsvej 106 boet her i 50 år og den 1.
maj havde fru Enghoff Vitus Beringsvej 96
boet her i 50 år. 1. juni var det så Jonna
Sørensens tur til at få blomster, og det var
en dejlig oplevelse, for hun havde besluttet, at et 50 års jubilæum skulle da fejres,
så der var dækket fint bord til familien,
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som kom med gaver og en lille sang digtet til dagen. Jonna fortalte hun var flyttet
ind med mand og tre børn på fem år – to et
halvt år og tre måneder, alle drenge, pigen
kom senere. Jonna havde lige malet hele
lejligheden, og maler også malerier i fritiden. Hun er glad for sin lejlighed og nyder
fuglene i sin lille have.
Thora Brogaard

A d m i n i strat i o nen
Br u g E m h æ tten r i gt i gt
En emhætte fungerer på den måde, at den
skaber et undertryk i køkkenet, så den
beskidte luft med fedt, lugt og damp kan
blive suget ud.

Den maksimale sugeevne er kun nødvendig, når du koger eller steger mad, som lugter eller oser kraftigt.
Suger din emhætte ikke ordentligt, kan det
skyldes, at fedtfilteret trænger til at blive
rengjort.

Derfor er det en god idé at tænde for emhætten 5-10 minutter på laveste trin, inden du starter med at lave mad. Så får du
en bedre udsugning

S ø rg f o r fr i s k lu ft t i l
kø k k enet, når e m h æ tten kø rer

H vo rnår er stegeo s ,
m a d l u gt o g f e dt f o r sv u n d et ?

Det er vigtigt, særligt i et moderne, tæt
hus, at få tilført ny, frisk luft til køkkenet,
så emhætten har mulighed for at skifte den
beskidte luft ud.

Det er ikke sikkert, at emhætten har fået
fjernet al den beskidte luft, når maden er
klar til at blive serveret. Derfor er det en
god idé at lade emhætten køre ca. 10 minutter mere på laveste trin.
Hvor længe der går, inden emhætten har
fået bugt med den sidste stegeos og lugt,
afhænger bl.a. af størrelsen på dit køkken.
Hvordan får du det optimale ud af din emhætte?

Det er v i gt i gt, at d u
u d n y tter d i n e m h æ tte
ko rre k t o g o p t i m a lt.
Madlavning giver en stor mængde damp,
fugt og fedtstof, som skal ud, så det ikke
skaber et usundt og fugtigt indeklima.

Skabes der et for stort undertryk og lufttæthed i køkkenet, kan emhætten ikke
suge.
Luft kan tilføres gennem luftventiler i vinduer og vægge, og ellers kan du lade en
dør stå åben fra køkkenet til et andet rum
i huset eller sætte et vindue i køkkenet på
klem, når emhætten er tændt.
Du bør dog ikke åbne køkkenvinduer tæt
på emhætten, når den er tændt. Det kan
påvirke luftcirkulationen i rummet og ophæve det undertryk, der skal til for at suge
damp og os væk.

Samtidig skal du tænke på, at en emhætte,
der kører for fuld udblæsning, bruger nemlig halvanden gang så meget energi som
en, der er tændt på laveste trin, så det er
en god idé at variere emhættens hastighed
efter behov.
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dæmpe trafikken
på Vitus Beringsvej
Det har længe været et stort ønske, at
dæmpe trafikken på Vitus Beringsvej, men
da det er en smal vej, og mange biler holder uden for parkeringsbåsene, prøver vi
med et nyt skilt, i håb om det kan få bilførerne til at dæmpe farten. Vi har mange
små børn der færdes på vejen, og håber bilisterne vil passe på dem.
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Har du ikke fået klippet hæk endnu, så husk
der ligger en hækkeklipper i vaskeriet du
må låne.
Ingen hække i vores afdeling må være over
1.80m.
Thora Brogaard

A d m i n i strat i o nen
R e p r æ sentants k a b s m ø d e 2 0 1 3
Onsdag den 15. maj 2013 blev der afholdt
repræsentantskabsmøde i Arena Nord i
Frederikshavn.
Der var ca, 100 repræsentanter og medarbejdere til stede i mødet, som fra start til
slut var et positivt og konstruktivt møde.
Det er tydeligt, at den gennemførte fusion
nu bærer frugt, og at ”de” og ”vi” rollerne
ikke længere dominerer mødet, Bestyrelsesformand Bjarne Walentin aflagde bestyrelsens mundtlige beretning som supplement til den skriftlige, der før mødet
var udsendt til mødedeltagerne sammen
med regnskab for 2012.
Hovedpunkterne i beretningen var de forestående renoverings planer for bl.,a. Vinkelgården, Bakkegården, Højbo, Lindebo og
Ringparken i Sæby og ”Den gamle Brugs” i
Dybvad.
Sidstnævnte er en lille afdeling med blot
11 boliger, som blev renoveret for nogle år
siden, men som nu er svært ramt af skimmel samtidig med, at der ikke rigtig er nogen som ønsker at bo i afdelingen.
Derfor bakkede repræsentantskabsmødet
op om, at boligerne forsøges frigjort fra
”Oplandsbyerne”, som den er en del af,
idet beboerne i afdelingen, allerede har
ønsket, at dette kan ske. Der skal dog både
kommunal og ministeriel godkendelse hertil, før det kan gennemføres.
Målet er, at en eventuel konkurs i ”Den
gamle Brugs” ikke skal gribe forstyrrende
ind i de øvrige lejemål i afdelingen,

for psykisk fysisk handicappede på Kirkevej i Skagen, Mariested i Sæby og Børnehuset i Hånbæk, som tages i brug ca, 1. juli
2012. Præsenterede tanker og oplæg til et
Nybyggeri på Sæby Havn, som lige nu er i
støbeskeen med ca. 90 boliger, både familieboliger og ældreboliger,
Regnskab for 2012 blev gennemgået af
direktør Kim Madsen og regnskabs- og
souschef Claus Thomsen og godkendt af
repræsentanterne. Claus redegjorde for
budget 2014, herunder udvikling over år
for administrationsbidraget, som nu er lavere end gennemsnittet for sammenlignelige boligorganisationer i Nordjylland. Vi
vil tilstræbe at det fortsat forbliver med at
være sådan.
Bjarne Walentin blev genvalgt som bestyrelsesformand ligesom Thora Brogaard og
Henrik Larsen blev genvalgt til bestyrelsesmedlemmer.
Referat for Repræsentantskabsmødet kan
læses i sin fulde længde på boligforeningens hjemmeside www.frederikshavnboligforening.dk/informationer
hvor du vælger ”Nyt fra bestyrelsen”
Med venlig hilsen
Finn Lefevre Olsen
sekretariatschef

I øvrigt blev der lagt fokus på de afsluttede byggerier i Sæby Strand, Senhjerneskade Center Nord på Anholtvej, Boliger
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Indflydelse og betydning
En af målsætninger ved fusionen mellem
Sæby Boligforening af 1942 og Frederikshavn Boligforening af 1945, var at vi skulle
markere os i lokal, regional og også meget
gerne i Landspolitikken, vi ville være med
til at sætte dagsordenen for ikke kun Frederikshavn Boligforening men også for
Danmarks Almene Boliger.
En meget ambitiøs målsætning, der krævede at vi engagerede os i debatten og ikke
mindst hvor beslutninger bliver taget, det
være sig lokalt, regionalt og på landsplan.
Når jeg ser tilbage på vores engagement og
hvad vi har formået i perioden, må vi sige
at opgaven er lykkedes over alt forventning.
Vi fik sat dagsorden på udsætninger, beboerrådgiver til de beboer der har det svært,
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det være sig økonomisk eller på andre måder er faldet lidt uden for systemet, vi fik
her som den første boligorganisation, sat
fokus på udsættelser, vores måde at gribe
sagen an på kom til at ligge til grund for
den senere lovgivning, efterfølgende kopieret af mange boligorganisationer.
Vi satte dagsordnen for allergivenlige boliger, i dagligtale, røgfrie boliger, også her
var vi de første til at tilbyde vores lejere
denne mulighed. Dette projekt er også efterfølgende kopieret af mange andre boligorganisationer.
Skal vi se på påvirkningen af den lokale
boligpolitik og udvikling af Frederikshavn
Kommune, har vi grundet vores tætte kontakt til politikerne og embedsmændene i
kommunen, muligheder for at fremkomme

med vores ideer for udviklingen af Frederikshavn Kommune som en atraktiv
erhvervs- og bosætningskommune, vi ønsker at tilbyde nye og kommende beboere
spændende, attraktivt beliggende, moderne, og energivenlige boliger for på denne
måde at støtte op om kommunens energiog boligpolitik.
Vi har i de senere år bygget Senhjerneskade centeret Nord, Bofællesskaber i Skagen,
renoveret og udbygget Mariested i Sæby,
opgaver vi har fået, grundet vores professionelle boligorganisation, samt troværdighed hos politikerne og embedsmændene i kommunen

og ikke mindst ved folkemødet på Bornholm. Steder hvor vi får skabt en god kontakt til beslutningstagerne, vi får markeret
os som en interessant samarbejdspartner,
til gavn for Frederikshavn Boligforening.
Med hilsen og ønske om en god sommer til
alle.
Bestyrelsesformand
Bjarne Walentin

Nu ligger det ikke til Vendelboer at prale,
men jeg syntes godt vi kan kippe med flaget, og prale lidt af os selv. Når jeg ser de
forum vi er repræsenteret i, viser det at vi
tages seriøs som en positiv og konstruktiv
samarbejdspartner.
Det være sig i Boligkommisionen, Sundhedsrådet, Boligforsyningsgruppen, Vækst
Forum Sæby, Tryg Fonden, og ikke mindst
i Boligselskabernes Landsforening, hvor
vi er repræsenteret i Bestyrelsen og Forretningsudvalget, samt formandsposten og
yderliger 2 kredsrepræsentanter i 4. Kreds
(region Nordjylland).
Vi er tillige repræsenteret i RealDania´s repræsentantskab og den Almene boliggruppe, samt i Folketingets Boligudvalg, hvor vi
drøfter og fremkommer med indput til regeringen, omkring nye lovforslag, og ikke
mindst indput til ændringer og forbedringer af lovgivningen på vores område, Danmarks Almene Boliger.
Vores engagement betyder at vi har været
repræsenteret på en energimesse i Paris i
samarbejde med Frederikshavn Kommune,
en international Boligkonference i London,
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Besøg hjemmesiden www.beboerhuset-haanbaek.dk
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CONTAINERUDLEJNING

KRANER op til 37 t/m med grab
GODSTRANSPORT

HOLM & KJELDSEN Eftf. A/S
96 21 90 90

SKIBSCONTAINERE

MØRTEL / SAND / GRUS

9900 Frederikshavn . www.holmogkjeldsen.dk

.
TORS. 3. OKT. KL. 20
ARENA NORD - FREDERIKSHAVN
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Køb din billet på
arenanord.billetten.dk
eller 9845 9191

VVS LYKKE

ApS

Esbjerggade 12 . 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 01 29 . Fax 98 42 20 29 . Mobil 30 98 92 29

Hils på en underlig ﬁsk
Jyske Bank bliver kaldt “Havkatten i hyttefadet”. Havkatten er en
underlig ﬁsk – men den skaber liv og bevægelse, hvor den er.
Kig ind og oplev en anderledes bank, der går nye veje
– også til gavn for dig som kunde.
rådhus alle 77 A • Frederikshavn • Tlf. 89 89 45 00

ARKI NORD
ARKITEKTER

arkitektur for mennesker...

arkinord.dk

Vaskemidler med
omtanke for miljøet
 Svanemærkede tøjvaskemidler til fællesvaskeriet
 Svanemærkede rengøringsmidler til fælleshuset
 Støvsugere og rekvisitter til rengøringen
12401 Branding Advert da-DK.indd 1

Malermester Niels Erik Johansen

24/01/2012 09:14

v/Peter Schjunk
Bækmojenvej 31 · Frederikshavn

24 40 71 43 · Fax 9848 4820
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HUSK!
L æg d i ne b ru gte
u ge b l a d e i vas k er i et
så g l æ d er d u an d re

www.enbyg.dk
E-mail: hnr@aktivlaase.dk

A/S

El-installation

Tyverisikring

Solcelleanlæg

Videoovervågning

Kabelpåvisning

Adgangskontrol

PLC/PC anlæg

Industriservice

Elevatorservice

Tele/Data installation

Knivholtvej 19 · 9900 Frederikshavn · Telefon 9620 5000
E-mail: sorensen@emil-el.dk · www.emil-el.dk
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BYGHERRERÅDGIVNING
Kuben Management A/S
Skibbrogade 3 ∙ 9000 Aalborg
www.kubenman.dk

TLF. 9877 8999

NIRAS giver
Frederikshavn Boligforening
trygge rammer

NIRAS, Silovej 8, Frederikshavn

telefon 9842 0700

www.niras.dk

-råd du kan regne med
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[Skriv tekst]

DINhjemmepleje

Vi leverer den lokale hjemmehjælp til
borgerne i Frederikshavns kommune.
 Personlig Pleje og Hjælp døgnets 24 timer.
Plejen kan bestå i f.eks. personlig pleje, bad, mad osv.
 Praktisk hjælp
F.eks. tøjvask, støvsugning, vask af gulve, rengøring af
badeværelse. Vi medbringer selv miljøvenlige, rengøringsmidler.
Vælg os fordi:
Vi sætter en ære i at udføre et godt stykke arbejde hos vores
borgere. Vores personale sætter pris på at arbejde med mennesker
og er fagligt kompetente. Vi bestræber os på, at det er den samme
medarbejder, du får besøg af hver gang.
Vi møder dig med et smil

Når du er visiteret
hjælp er det GRATIS at
bruge os.

98 43 52 20

Dorte Simonsen
Distriktschef Frederikshavn/Sæby

www.dinhjemmepleje.dk

E-mail: info@dinhjemmepleje.dk
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