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A d m i n i strat i onen

H j e m m es i den er u d bygget
Boligforeningens hjemmeside, www.frederikshavnboligforening.dk har fået et nyt
menupunkt i øverste menulinje: BEBOER.
Under dette punkt vil vi løbende beskrive
og vedligeholde emner, som vi ved har almen interesse for vore beboerne.
Vi har lavet punktet fordi vi mener, at det
mange gange er lettere at søge et ”Her og
nu” svar via hjemmesiden, end at skulle
kontakte ejendomsfunktionæren eller administrationen.

Har du emner, som du synes vi skal beskrive eller besvare under det nye menupunkt,
er du velkommen til at sende spørgsmål til
finn@fbmail.dk.
Vi minder om, at vi har en Facebook side,
hvor vi skriver lidt om livet i afdelingerne,
om nye tiltag mm. Du er velkommen til at
blive en del af gruppen. Du kan tilmelde
dig via vores hjemmeside
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Direktør
Kim Madsen

Souschef/Regnskabschef
Claus Thomsen

Økonomi

ad m i n i strat i on
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

Kontort 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 ed 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

Vagtordn 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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Få flere muligheder
med YouSee Plus

StartForfra, Pause,
Lej film m.m.

99,pr. md.

Pris i 6 mdr. 594 kr.

Optag nemt via TV Guiden
Hold en pause når du vil
Start forfra
Få det hele med
YouBio
Vælg mellem fi lm og serier, som følger med
dit abonnement

De fleste tjenester kræver internetadgang. 6 mdr. binding.
Pris v/BS ellers tillæg på 39 kr./regning. Læs mere på www.yousee.dk
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A d m i n i strat i onen

D e he l d i ge v i ndere b or på
“ Sæ by Strand ”
Selv om vejret på denne april dag er solrigt
og flot, skinnede solen ekstra meget hos
Helena og Edvin Nielsen, Strandkanten 1,
Sæby, da Helle Dam Jensen og jeg, i dag
kunne glæde familien med, at de har vundet et ophold i ”Skallerup Klit”.
Firmaet Rambøll, som har lavet undersøgelsen for os, har udtrukket vinderen
blandt de 552 husstande, der har besvaret vores spørgeskema. Rapporten skal nu
analyseres og offentliggøres snarest.
Helena og Edvin var meget glade for genvinsten, og ser frem til at gæste ”Skallerup
Klit” inden længe.
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Parret har som Sæbynitter, fulgt tilblivelsen
af vores nyeste byggeri på Sæby Strand, og
besluttede, at de ville nyde deres seniorliv
i disse skønne boliger, med den unikke beliggenhed tæt på Sæby Strand. Derfor satte
de huset til salg, og lejede en bolig i afdelingen, endnu før huset var solgt.
Heldigvis blev huset hurtigt solgt, og den
ny bolig kunne tages i brug.
Helena elsker lyset og luften tæt på havet,
og går gerne en morgentur på promenaden
ved stranden, ind til Sæby. Edvin syv-sover
en smule længere, men går Helena i møde,
så de sammen kan nyde morgenkaffen i lejligheden, med udsigt til afdelingens friare-

al, hvor der både er harer og fasaner, siger
Edvin, som tidligere var jæger.
De er så glade for den ny bolig, og for den
service som boligforeningens ansatte yder,
så de savner ikke huset længere. Samtidig
er de imponeret over at bo i en lavenergibolig, hvor der næsten ikke skal åbnes for
varmen i vinterhalvåret. Edvin er også meget glad for det ventilationssystem, som
er i boligen, der sikrer et dejligt luftskifte
i boligen. Parret har børn, som kommer på
besøg, og når der kommer flere ad gangen,
ser de frem til også at kunne leje et af de
skønne gæsteværelser som er i afdelingen.
Parret roste byggeriet, og bestemt også
entreprenør Arne Andersen, som på en god

måde har fulgt op på de små-fejl, som var
i boligen. Jo, det er helt tydeligt, at Helena
og Edvin befinder sig rigtig godt på ”Sæby
Strand”.
Helle og jeg havde en hyggelig formiddag
hos de glade vindere, som også gav sig tid
til en lille travetur i afdelingen, så vi sammen kunne beundre området, mærke den
friske luft fra havet, og ikke mindst, dufte
havet.
God tur til Skallerup Klit, Helena og Edvin,
og tak til alle I øvrige, som tog Jer tid til at
besvare vores spørgeskema.
Finn Lefevre Olsen
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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

Suderbovej 11 · 9900 Frederikshavn · Telefon 98 42 12 11

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

Ring for uforpligtende tilbud på vinduespolering

Trekløver
Alice

Trekløver

lice

Rengøring
privat & erhverv.
Visbergsgade 9 • 9900 Frederikshavn •

Tlf. 30 29 98 51• www.treklover-rengoring.dk
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A f d e l i n g 2 - h ØJ B O

”Højbo” – Gammelt bliver nyt!
Indflyttet februar 2012 – genhuset fra
februar 2013 og ( forhåbentlig ) tilbage i
”Højbo” igen inden februar 2014.
Som en, der hader alt besværet med at
flytte, lyder tre flytninger på to år som et
mareridt, men ” den der venter på noget
godt, venter ikke forgæves”.
Et 63 år gammelt byggeri forvandles til et
moderne, tidsvarende og unikt boligkvarter, som er i overensstemmelse med Boligforeningens energipolitik. Med lidt forsinkelse gik byggeriet for alvor i gang i midten
af marts med opbrydning af gulve, rydning
af køkkener osv. Foreløbig er der ikke de
store forandringer at se udendørs, men
fornuftigt nok sker det først, når foråret og
dejlig sommer indfinder sig. I mellemtiden
har den altid venlige vicevært, ( det hedder
det vist nok ikke mere ) Søren Emil taget
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nogle billeder, som måske kan give et lille
indtryk af, hvordan arbejdet skrider frem.
Personlig ser jeg frem til, at koldkrigsbunkeren ud mod Skelvej forsvinder og
forvandles til et lille fællesareal.
God sommer, Kjeld Andersen.
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ad m i n i strat i on

M ø de for i k k e b o l i ghav ende
m ed l e m m er
Tirsdag den 16. april blev mødet holdt på
Aalborgvej 95 Sæby og der var ca. 50 personer mødt op.
Onsdag den 17. april blev mødet holdt Harald Lunds Gade 15 Frederikshavn og der
var ca. 30 personer.

Mødet sluttede med at der blev valgt to repræsentanter fra hver by til repræsentantskabet. I Sæby blev Rise Rønn genvalgt og
ny valgt blev Jens Ole Sørensen. I Frederikshavn var der genvalg til Curt Hansen og
John Christensen.
Thora Brogaard

Formand Bjarne Walentin bød velkommen
og fortalte lidt om hvordan vores boligforening fungerer og om beboerdemokratiet.
Han fortalte også om vores nybyggerier og
hvilke afdelinger der skal i gang med en
renovering, hvor energi er en stor del af
det. Direktør Kim Madsen fortalte om vores store ønske om at blive selvforsynende
med energi og hvilke store planer vi har for
O energi.
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ad m i n i strat i on

k reds m ø de
Tirsdag den 19. marts var afdelingsbestyrelserne inviteret til et møde i 4. kreds med
emner som:
Energioptimering ved renovering af eksisterende bebyggelser og ved nybyggeri.
Vi samlede en hel busfuld, som blev kørt til
Aalborg Kongres & Kulturcenter. Formand
for 4. kreds Bjarne Walentin bød velkommen og gav ordet til konsulent i BL Mikkel
Jungshoved. Han kom ind på hvordan vi
kan bidrage med at spare på energien og
at CO2 udledningen skal nedbringes. Det
er vigtigt vi holder debatten i gang. Efter
en kaffepause var der et oplæg v/ Benny
Hebsgaard, konsulent i NRGi. Han kom ind
på de mange muligheder og tilbud fra producenter og leverandører der kommer hele
tiden. Hvad kan lade sig gøre og hvad kan
betale sig.
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En aften med mange energispareforslag
som vi kan vælge, alt efter om vi har brug
for det og råd til det, for det er jo store investeringer som skal kunne tjenes hjem
igen.
Thora Brogaard
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A f d e l i n g 1 1 - h ø r k æ r pa r k e n

n y e v i nd u er
Ved et ekstraordinært afdelingsmøde i juni
måned 2012 blev det besluttet, at afdelingen skulle have nye vinduer på køkkensiden. De nye vinduer blev udbudt i licitation og tømrerfirmaet Larsen og Tamborg
fik arbejdet. I oktober begyndte de så at
sætte vores nye vinduer i. Vi har fået 3 ens
vinduer i køkkenet, hvor 1 af dem er oplukkelig. På toilettet og i badeværelset har vi
ligeledes fået nye vinduer, hvor også 1 af
vinduerne kan lukkes op.
I løbet af 3 dage havde håndværkerne i
hvert lejemål sat vinduer i, isoleret ved siderne, lavet vindueskarm og maleren Henrik Christensen havde malet på indersiderne. Selv om, det var en forholdsvis stor
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renovering, gik alt glat og fint, og håndværkerne var flinke til at rydde op efter sig
selv. Så selv om, der var snestorm søndag
og mandag i uge 50 blev der alligevel arbejdet og renoveringen blev færdiggjort
hurtigere end først ventet.
Vi har nu fået fine nye vinduer, og alle beboerne er glade. Dels sparer vi forhåbentlig noget på varmen, men der er også blevet både mere lunt og lysere i de omtalte
værelser. Desuden har beboerne, der bor
nærmest ved Suensonsvej, kunnet mærke
en bedre støj isolering. Alt i alt en dejlig
fornyelse.
Venlig hilsen
Lea Jensen.
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A d m i n i strat i onen

Forårets formandsmøde
Torsdag den 11. april var alle afdelingers
formænd, igen indbudt til orientering om
hvad der sker i boligforeningen. Rigtig
mange var mødt op på Aalborgvej 95 i
Sæby og næstformand Jens Erik Kristensen
bød velkommen og fortalte lidt om hvad
der sker med renoveringerne og planerne
for disse. Derefter var det formændenes
tur til at fortælle om hvad der sker i deres
afdelinger. Nogle fortalte om aktiviteter
og andre om nye tiltag. Regnskabschef
Claus Thomsen fortalte om de regnskaber
vi snart får sendt ud og opfordrede os, til
at kontakte ham hvis vi havde spørgsmål.
Direktør Kim Madsen fortalte om administrationsbidraget som han gerne ville have
ændret til et mindre bidrag, men med til-
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lægsydelser. Det var der ikke stemning for.
Vi er godt i gang med energirenoveringer
og vores ejendomsfunktionærer udskifter
lyspærer og rør til LED lys som er mere
holdbare og billigere i drift.
Der var også en orientering om antenneudbydere, og da det er meget svært at
gennemskue tilbuddene, blev vi enige om
at fortsætte med YouSee i Frederikshavns
området de næste par år og se hvad de kan
tilbyde.
Bent Jensen fra afd. 8 Munkeparken havde
igen en af sine dejlige hjemmelavede bjesk
med til os. Denne gang var det en valnøddebjesk vi smagte. Tak for det.
Thora Brogaard
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A f d e l i n g 1 4 - l i n d e bo

C a l l anet i c !
5. januar 2013 startede vi et Callanetic
hold, der var 18 der tilmeldte sig, så det må
siges at være en god tilslutning. Dog måtte
enkelte stoppe igen p.g.a. helbred, men tilbage er 15 superaktive beboere, hvoraf tre
er mænd.
Det er nu ca. tre måneder siden vi startede holdet, vi træner to gange om ugen,
alle har udviklet sig med stærkere muskler,
bedre balance m.m.
Som ekstra bonus for holdet er det en stor
og stærk oplevelse, at mærke den interesse vi har for hinanden, det sociale samvær
og hygge trods hårde og krævende øvelser,
de mange smil og dejlige kommentarer der
suser rundt i lokalet.
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Som ekstra bonus er der besluttet at holdet må få opsat en barre i fælleshuset så vi
kan udvide vores øvelser, det ser vi meget
frem til at afprøve.
Vi fortsætter med holdet til udgangen af
maj måned, og starter op igen den første
tirsdag i september. Der kan sagtens blive
plads til flere på holdet, skulle rigtig mange ønske at dyrke denne motionsform, kan
vi oprette to hold på samme dage.
Og så koster det ikke noget at deltage, du
skal blot investere i et par bløde gamachebukser el. lignende, en rummelig T-shirt,
liggeunderlag, lille pude til hovedet og et
tæppe, samt en flaske vand.

Vi afslutter altid med afspænding, noget
der bare er behageligt.

H e l e i de è n m ed denne
m ot i onsfor m er :
Pas godt på din krop, hold den smidig og
stærk.
Vær glad for din krop hele livet, styrk den
medens du kan.
Tak til alle der har meldt sig på Callanetic
holdet.
Margrethe

“Har du nogensinde
været nervøs for
pludselig at stå med en
person med hjertestop?”

“Har du nogensinde
N REDDE LIV
været nervøs
NE HÆNDER KA
DIfor
- kan du?
pludselig at stå med en
person med hjertestop?”

KAN REDDE LIV
DINE HÆNDER
- kan du?
I sidste udgave af Stafetten lovede vi i bestyrelsen, at tilbyde kurser i livreddende
førstehjælp ved hjertestop. Dette måtte
udsættes på grund af en længerevarende
influenza og efterfølgende lungebetændelse, ja vi har nok alle været turen igennem her i denne vinter.
Nu er vi klar og derfor starter vi de lovede
kurser, alle i Lindebo vil blive inviteret og
vi glæder os meget til sammen, at blive Parat til Hjertestart – er du ikke parat er det
vores mål, at du bliver det.
Det første hold starter den 18. april, det
bliver Callanetic holdet der lægger ud med
kursusrækken. Straks herefter vil vi afvikle
mindst et kursus mere her i afdelingen.
Det efterfølgende kursus afvikles onsdag
den 24. april kl. 19.00 til ca. 20.30.
Er der ønske om flere kurser afvikler vi naturligvis også dem.
Der er ca. 50 hjertestop i Frederikshavns
kommune årligt og en undersøgelse viser at, 57 % af borgerne i Frederikshavn
kommune er i tvivl om de vil eller kan yde
livreddende førstehjælp ved hjertestop.
Derfor er det vigtigt at du er Parat til Hjertestart.
Alle der deltager vil få udleveret et læringssæt, som indeholder en genoplivningsdukke og en DVD med mere, som i
naturligvis må tage med hjem. Vi slutter
aftenen med kaffe og hyggeligt samvær.
Alt vedrørende kurset og kaffen er gratis!
På bestyrelsens vegne.
Henning Gerner
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A d m i n i strat i onen

S p ortsdag 2 0 1 3
Lørdag den 23. marts afholdte personalet
i Frederikshavn Boligforening den årlige
sportsdag for 3. gang.
Vi mødtes kl. 14.00 i FFK-hallen, og blev
delt ud på flere hold, der straks gik i gang
med de forskellige sportsaktiviter.
I løbet af de 3 timer vi svedte i hallen, blev
der spillet volleyball, badminton, floorball,
høvdingebold og bordtennis.
Der var selvfølgelig også indlagt pause,
hvor vi hyggede os med kaffe/the, kage,
frugt og diverse drikkevarer.
Efter bad og omklædning mødtes vi igen
kl. 18.30 i mødelokalet Harald Lundsgade,
hvor vi skulle hygge os med buffet fra Empire.
Vi var alle godt sultne og også lidt brugte,
så vi glædede os til bare at skulle spise og
hygge os.
Men det var jo sportsdag – så aftenen bød
også på flere indslag, hvor vi igen skulle
bruge kroppen – bl.a. motionsviser, hvor vi
både skulle synge/bevæge os og stoledans
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samt en lille quiz om deltagerne.
Vi fik også kåret Årets Sportspræstation,
som gik til Kurt fra afdeling 12.
Vi havde en rigtig sjov og hyggelig dag/
aften, hvor vi fik lært vores kollegaer fra
andre afdelinger at kende på en lidt anden
måde.
Vi håber, at succesen kan gentages næste
år.
På sportsudvalgets vegne
Ann la Cour
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A f d e l i n g 16 - rø n n e pa r k e n

h ygro m etre t i l a l l e l e j l i gheder
I Rønneparken har vi inden for de seneste år haft en renovering. Her har vi bl.a.
alle fået nye vinduer og døre. Det skulle vi
gerne kunne nyde godt af, med et lavere
forbrug af varmepenge.
Når vi nu har fået helt tætte døre og vinduer, vil indeklimaet selvfølgelig ændres.
Derfor fandt vi penge på vores budget til
at indkøbe hygrometre (fugt og varmemålere)til alle lejligheder.
Disse skulle jo udleveres og det med gode
råd omkring brugen af disse, men også
gode råd for udluftning af vore lejligheder.
Vi indkaldte til mødemandag d. 11 februar
og 38 husstande mødte op for at få lært
lidt omkring brugen af denne og hvordan
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det vil være optimalt at udlufte i vores lejligheder.
Vi havde allieret os med Jesper Nymark fra
teknisk afdeling og selvfølgelig også vores
egen ejendomsfunktioner, Svend Erik.
Jesper fortalte først om vigtigheden af
udluftning af lejlighederne – vigtigt at udlufte flere gange dagligt ca. 10 min hver
gang. Det ville være det optimale. På denne måde blev luften skiftet og alle møbler
blev ikke nedkølet således at vi igen skulle
varme alt op.
Vi må jo lære for at spare – og det er dyrere
at varme fugtig luft op end tør luft.
I den fugtige luft er der gode vækstbetingelser for SKIMMELSVAMPEN – og det er jo

en fyr vi helst ikke vil skifte bekendtskab
med!
Vi har mulighed for at holde den væk ved
at tage disse forholdsregler – altså udluftning – men ikke mindst rengøring (svampen elsker simpelthen støv, for i støvet er
bl. a. vores hudceller og det er bare guf )
En anden ting der er vigtigt - lad ikke møbler stå op af ydervægge – der kan dannes
kondens og her er alle gro muligheder –
hvis du ikke har andre muligheder, så skal
vi sørge for at rykke møblerne ud jævnligt
og få støvsuget og få støvsuget for evt. mug
Hvis alle foreskrifter er overholdt og du
stadig får sorte skjolder – så kontakt Svend
Erik og han kommer og giver yderligere råd
eller får ekstern hjælp til afhjælpning af
problemet.
Et af de store spørgsmål var omkring soveværelset – Svend Erik gav råd om at sørge

for udluftning – evt. varme i løbet af dagen
og så sørge for at holde døren lukket.
Men meget vigtigt – sørg for god udluftning om morgenen for der bliver afgivet
vanddampe i løbet af natten – det samme
er vigtigt om aftenen i forbindelse med
madlavning – og selvfølgelig vær ekstra
opmærksom hvis du tørrer tøj inde for det
vil med stor sandsynlighed skabe problemer.
Både Svend Erik, Jesper og Karl kom med
mange gode råd, anvisninger med mere.
Nu er det jo op til os, at bruge vores fugtmålere og læse de gode fif vi fik udleveret
skriftligt – og som det blev sagt – har du
spørgsmål kontakt Svend Erik – husk det
er ikke en skam at få skimmelsvamp – men
det er vores pligt at gøre noget ved det.
God fornøjelse.
Fie Mølholt
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i silvan kan du låne en trailer - gratis
mod et depositum på 1000.- kr
se mere og book på silvan.dk/trailer

SILVAN Frederikshavn
toftegårdsvej 14B, 9900 Frederikshavn
se åbningstider på silvan.dk
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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
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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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endelig forår
På vej mod sommer, blomster og borde
+ bænke er frisket op, så “Kaffepladsen”
venter på dig og dine naboer,
så vi kan hygge os med god kaffe og en lille
kage til.
Rita Frantsen

28
28

A d m i n i strat i onen

Rejsegilde på Børnehuset
Hånbæk
Torsdag den 24. januar var der rejsegilde
på Hånbæks nye børnehus.
Den nuværende børnehave er ikke mere
tidssvarende og en ombygning og renovering gav ikke nogen god løsning. Med dette
energirigtige byggeri skulle vi gerne opfylde kravene for 2020 byggerier. Et energiforbrug på under 10 tusinde KWt i mere
end 1.000 m2 bygning betyder at bygningen er fremtidssikret.
Formand for byggeudvalget Jens Erik Kristensen holdt talen og han takkede Frank
Svendsen fra Arkinord for hjælpen med
tilsynet af byggeriet. Der var også en tak
til bygherregruppen for godt samarbejde.
Thora Brogaard
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solceller i gærum
Vores afdeling i Gærum som ligger på
Askevej er nu ved at forberede sig til brug
af alternativ energi i form af solceller
Det er helt oplagt at disse boliger har valgt
denne form for energi, da alle boligerne
opvarmes med el radiatorer, dog ikke som
eneste energikilde til opvarmning, da alle
boligerne også har installeret brændeovne.
For at energioptimere boligerne, er der
ligeledes skiftet termoruder til energitermoruder. Alle radiatorer er skiftet til nye
med en væsentlig bedre udnyttelsesgrad
end de eksisterende gamle el radiatorer.
Alle badeværelserne er blevet forsynet
med automatisk udsugning, i form af fugtstyrede ventilatorer. Dette skal medvirke
til et mere tørt indeklima, så luften i boli-
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gerne er nemmere og billigere at varme op.
Opgaven løses af firmaet Green Source,
Frederikshavn. Anlægget som monteres er
et jordbaseret anlæg på 72 KW P, og har et
areal på ca 460 m2.
Vi har en forventning om,at solcelleanlægget kan producerer alt el til opvarmning.
Solcelleanlægget er tilmeldt den tidligere
afregningsordning, som populært blev
kaldt nettoordningen.
Vi har været lidt forsinket grundet vejrliget, men skulle gerne være klar til ibrugtagning om ca 14 dage.
Christian Sørensen
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fugtmåler
I Sæby Bypark vil vi gerne have et godt indeklima.
Derfor har vi demonstreret og udleveret
fugtmålere til beboerne den 23.04. i år.
Vi håber at de kan bruge dem og forbedre
indeklimaet.
På fotoet her er viseren næsten i idealzone
. 2 dage efter var den perfekt.
Vejret udenfor var blevet bedre.
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Mange grønne planter, 10 min, udluftning
dagligt, og ved brug af emhætte i lang tid,
skru ned for radiatoren, og luk altandøren
15 cm. op. Det hjælper meget på udsugningen.
Rita Frantsen

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 ade i vas k er i et
så g l æ der d u andre

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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Tlf. 98 43 52 20

