NYHEDSBREV
AB HOLMEGAARDEN
WWW.ABHOLMEGAARDEN.DK
Husk
varmemestrenes
telefontider
Mandag til fredag
kl. 9.00-10.00

På www.forebygskade.dk
kan I læse om
skadesforebyggelse.
På hjemmesiden kan man
f.eks. få 10 gode råd om
at undgå brand i julen og
hvordan man slukker en
brand i en juledekoration.

Vintervejr…..
Vinteren er så småt på vej og i den
forbindelse kan vi oplyse, at snerydning
starter kl. 07.00 på hverdage og senest
kl. 08.00 i weekender.
Husk, at vi skal hjælpe hinanden :-)
Sørg venligst for, at cykler og andre effekter
er fjernet fra fortove og gangarealer, så
snerydning kan foretages effektivt.
Selvom Boligforeningen varetager snerydning,
skal man altid udvise påpasselighed, når man
bevæger sig ud i vintervejret.

Generalforsamling
Husk, at vi afholder generalforsamling
Tirsdag den 4. december 2018 kl. 19.00
på Nyborg Strand.
At bo alment…..

Sortering af affald
Vi oplever løbende, at der
ikke bliver sorteret affald.
Det er vigtigt både for miljøet og for prisen af tømning.
Husk altid:
- At sortere korrekt
- At binde for poserne
- At bruge de rigtige poser
til de grønne beholdere.
- Storskrald skal
man selv køre på
genbrugspladsen.

Beboerdemokratiet er den største forskel på at bo til
leje i privat boligselskab og en almen boligforening.
Det er dig som lejer, der vælger hvem der skal sidde i
afdelingsbestyrelsen. Det gør I ved det årlige
afdelingsmøde. Første skridt for at få medbestemmelse,
er at møde op til afdelingsmøderne.
Hvis du ikke deltager, er det de andre,
som bestemmer for dig!
De almene boliger tilhører dem, der bor der. Der sidder
ingen ejere, aktionærer eller fonde, der skal tjene penge på
bygningerne eller udlejningen. I stedet går huslejen til at
pleje lejernes interesser og det lokale fællesskab.
Det er derfor, det kaldes for almene boliger.
fortsættelse følger…….

Kontoret holder lukket mellem jul og nytår i perioden
24. december 2018 til og med den 1. januar 2019.
I ønskes alle en glædelig Jul samt et godt Nytår.

P.b.v.
Max Rasmussen
AB Holmegaarden

