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Boliginfo
Seneste nyt
1.

Træfældning
Det er blevet vedtaget at yde tilskud til afdelinger hvor der har været brugt penge
på fældning af store træer og store buske. Man skal som lejer ikke nødvendigvis
selv bøvle med fældning og fjernelse. Har man noget man gerne vil have fældet,
skal man blot meddele det til boligforeningen, så vil der blive kigget på det og
vurderet om det er noget der kan ydes tilskud til. Det vil blive vurderet fra sag til
sag og ikke nødvendigvis blive udført med det samme. Det kan komme til at indgå
i en plan for senere udførelse. Dette gælder osse for meget store buske.

2.

Rensning af tagrender
Der er blevet vedtaget at rensning af tagrender overgår til boligforening. Indtil nu
har man selv skulle sørge for rensning af tagrender. Det vil ikke blive udført i faste
intervaller. Man skal som lejer fejlmelde overløb af tagrender, så sender vi en ud
og kigger på det. Hvis tagrenden er defekt, bliver det lavet og renset.

3.

Fejlmeldinger.
Stort set alle fejlmeldinger modtages via telefonopkald og det skal man bare blive
ved med hvis det er det man har det bedst med. Men der er osse mulighed for at
sende en fejlmelding via vores hjemmeside www.ansagerbolig.dk.
Der er et link i menuen til fejlmeldinger. Bruger man den, kommer alle oplysninger
på mail så man er sikker på ingen oplysninger går tabt. Hvorimod oplysninger
afgivet over tlf. kan gå tabt, hvis man ikke lige kan komme til at notere ned med
det samme. Alle modtagne fejlmeldinger via hjemmesiden, kommer både på
mobiltelefon og pc, så der vil ikke gå længere tid inden ordre bliver afgivet til
håndværkeren.
På nyligt afholdte generalforsamling, blev der modtaget en gul lap med
fejlmelding om lys på Pplads – og ikke andet. Hvem der afleverede den er glemt,
så det vides ikke hvilken pplads elektriker skal sendes ud til� Ordren bliver
derfor ikke sendt før der modtages ny fejlmelding.

4.

Info hjemmeside.
Vores hjemmeside er for noget tid siden, blevet fornyet og den bliver løbende
opdateret. En af de ting der opdateres hyppigst, er offentliggørelse af dagsorden
for møder og efterfølgende offentliggørelse af referater af møder. Det kan lyde
kedeligt, men det er faktisk en god måde at skaffe sig oplysninger om nye tiltag,
såsom tagrender, træfældning o.a., og i det hele taget en god mulighed for at
følge med i hvad der sker i boligforeningen.
Boliginfo sendes kun ud med de mest nødvendige oplysninger for at sikre at alle
har fået informationen. Derfor vil Boliginfo fortsat blive omdelt når der er behov
for det, men fortsat kun med de mest nødvendige oplysninger.
Bestyrelsen
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