
NYHEDER FRA AFDELINGSBESTYRELSEN I VEJLBY HUS 

RENOVERINGEN – INFORMATIONSMØDE DEN 7. MAJ I FÆLLESHUSET 
Vi forventer, at renoveringen begynder i januar 2020 og er slut i juli 2021. I år er der planlagt ca. 10 møder, som 

skal resultere i, at projektet kan sendes i udbud og licitation i løbet af efteråret og endelig indgåelse af en 

kontrakt med en entreprenør i december i år. 

De tre af møderne har allerede fundet sted. Deltagerne er: Ansatte fra ingeniør- og byggerådgivningsfirmaet, 

DAI, byggeudvalget på tre fra hovedbestyrelsen, inspektøren og direktøren fra administrationen og os tre fra 

afdelingsbestyrelsen. Møderne handler om at beskrive projektet i detaljer – f.eks. størrelse og placering af 

køkkenvaske – fabrikater af produkterne afhænger af den entreprenør, der får kontrakten. 

I Afdelingsbestyrelsen har vi bedt om et møde med de involverede parter, hvor alle lejere kan komme og få en 

opdatering og stille spørgsmål. Så mød op! Det I hører på gaden, er sandsynligvis opspind. 

Der bliver sendt invitationer ud fra Administrationen. 

 

NY ANSVARLIG FOR UDLEJNINGEN AF FÆLLESHUSET - TAK TIL LONE!  

Lone Iversen Hvid fra Vikærsvej har været frisk og overtaget udlejningen af Fælleshuset. 

Lejeindtægterne har været en forudsætning for de udflugter og arrangementer til ingen eller små penge, som vi 

har afholdt gennem årene; kommende indtægter er derfor også en forudsætning for gode oplevelser sammen 

med naboer i fremtiden.  

Kontakt til Lone: faelleshus@vejlbyhus.dk.  eller tlf.: 4014 5030 

 

BOLIGFORENINGENS BYGGEPLAN OVERFOR VEJLBY HUS 

Boligforeningen har købt den tidligere IBM-bygning, som skal omdannes til en ny afdeling med ca. 50 boliger. Det er 

uklart, men man forventer, at der kan ske indflytning i foråret 2021. Altså nogle måneder før vores renovering forventes 

færdig. – Der bliver mere end ”trængsel og alarm” i Vejlbys små gader i de kommende år. 

 

LEGEHUSET TRÆNGER TIL EN KÆRLIG OLIEBEHANDLING. 
Er der en familie eller flere, der har lyst til at give det lille legehus en tiltrængt oliebehandling? I får udgifter til 

et pizzeria (el. lign.), is og drikkevarer dækket. Varmemesteren sørger for remedier. 

Kontakt Lise: 2382 7744 

 

Grill-party Kristi himmelfartsdag 
Vi er ved at planlægge grill-hygge torsdag den 30 maj midt på dagen, hvor rigtig mange forhåbentlig kan være 

med. Der kommer nærmere information senere, men sæt et kryds i kalenderen allerede nu! 
 

Venlige forårshilsner 

Afdelingsbestyrelsen - Arne, Johnny og Lise  

 

 

GOD 

PÅSKE! 
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