Til beboerne i Hadsten Boligforening

Hadsten, december 2016

Nyt fra boligforeningen
Åbningstider mellem jul og nytår
Kontoret har ændrede åbningstider på hverdage mellem jul og nytår.
Der er åbent i dagene tirsdag den 27. december - fredag den 30. december. Alle disse dage
har vi åbent kl. 9.00-12.00.
Opstår en akut situation i forhold til din bolig, en af de dage vi har lukket, kan du finde en liste
med håndværkere på de opslagstavler, der hænger i vaskerier og andre steder i din afdeling.

Fibernet fra Waoo
På efterårets afdelingsmøder har man drøftet muligheden for at få fibernet fra Waoo.
I afdeling 21, 22 og 24 sagde beboerne ”ja” til Waoo - kun i afdeling 23 stemte man ”nej”.
Det betyder at der kommer fibernet fra Waoo i alle boliger i de tre afdelinger, samt i afdelingernes fælleshuse. Når fibernet er installeret vil man via sin husleje få en kollektiv opkrævning pr. bolig på 129 kr. pr. måned (2017-prisen). For dette beløb kan man købe produkter
hos Waoo. Dette er tidligere beskrevet i det materiale man fik udsendt i forbindelse med afdelingsmøderne.
Ved at få fibernet kan alle beboere i de tre afdelinger selv bestemme, om de fremover vil
købe internet og TV hos YouSee eller Waoo.
Tidsplanen for installering af fibernet er følgende:
 I afdeling 22 (Hadbjergvej - Hovvej) er fibernet klar 1. marts.
 I afdeling 21 (Dr. Larsensvej, Nørrevang og Vesselbjergvej) er man klar 1. juni.
 I afdeling 24 (Søndergade, Ved Åen, Ågade, Østervangsvej og Toftevænget)
er man klar 1. juni.
Alle beboere i disse afdelinger får materiale med mere information fra Waoo ca. 2 måneder
før ovennævnte datoer. Der vil I få mere information om hvad I kan bestille og hvordan I gør,
hvis I ønsker at opsige noget af det I har i dag.

Vend

Affaldshåndtering
På afdelingsmøderne i afdeling 21 (Dr. Larsensvej - Nørrevang - Vesselbjergvej) og afdeling
22 (Hadbjergvej og Hovvej) besluttede man, at skifte til nedgravede affaldsbeholdere.
Vi skal nu igang med at søge Favrskov Kommune om byggetilladelse, og vi forventer at være
klar med det nye system inden sommeren 2017.
Når vi skifter til det nye system, vil I få mere orientering herom.

Aktivitetshuset i afdeling 22 er renoveret
I efteråret er Aktivitetshuset blevet renoveret med ny facade mod haven.
Derudover er køkkenet blevet udvidet, så der nu er to komfurer, tre køleskabe, mikrobølgeovn og en del mere skabs- og bordplads.
Der er også etableret handicaptoilet på et af de gamle toiletter.
Aktivitetshuset er nu godkendt til brug for 80 personer.
Husk at alle lejere i Hadsten Boligforening kan leje vores beboerhuse.
Udover Aktivitetshuset i afdeling 22 (på Hovvej), så har vi også beboerhuse i Falkevænget,
Toftevænget, Søndergade og på Dr. Larsensvej.
Ønsker du at leje et af beboerhusene, skal du henvende dig til kontoret.

Når du skal af med dit juletræ…..
Vi vil gerne hjælpe med at køre juletræer væk efter jul.
Stil dit gamle træ et af nedenstående steder senest søndag den 8. januar.
Husk at fjerne alt glimmer o.lign. fra træet.
Her skal I stille brugte juletræer:
 Afdeling 21 - kompostpladsen bag Dr. Larsensvej 40
 Afdeling 22 - kompostpladsen på Hovvej (mellem vaskeplads og haver)
 Afdeling 23 - kompostpladsen bag garagerne
 Afdeling 24 / Toftevænget - Østervangsvej - kompostpladserne
 Afdeling 24 / Møllebo og Åbo - ved molokkerne

Har vi din email og dit mobilnummer?
Vi mangler email-adresse og mobilnumre på en del lejere.
Derfor bedes du sende dette til os på: mail@bohadsten.dk
Husk at oplyse dit navn, adresse, email og mobilnummer (eller flere numre).
Hvad vi skal bruge det til? Dels så vi lettere og hurtigere kan give jer informationer og materiale. Og dels så vi kan spare udgifter til porto.

Til sidst vil vi ønske jer alle en glædelig jul og et godt 2017.

Venlig hilsen

Hadsten Boligforening

