Beboer information
Kære beboere

Nr. 3

Fra den 2. januar 2019 er vi klar til at tage imod Jer på adressen
Kolding Åpark 8A, 4. sal i egne administrationslokaler.
Vi vil sørge for, at I bliver orinteret via Beboer Information.
Den næste Beboer Information vil udkomme medio december 2018.
Med venlig hilsen

Bent Jacobsen
Bestyrelsesformand

Lejerbo Kolding skifter navn.

ALFABO

Hvorfor nu det?
I forbindelse med vores udmeldelse af
Administrationsorganisationen Lejerbo har vi
hele tiden holdt fast i, at vi stadig skulle hedde
Lejerbo Kolding. Det har vi gjort igennem mere
end 60 år.
Der har ikke været nogle reaktioner overfor
dette fra Lejerbos side indtil d. 8. oktober
2018, hvor bestyrelsen for Lejerbo Kolding
modtog et brev.

Den 8. november 2018 blev der på den
baggrund afholdt et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde, for at få vedtaget en
vedtægtsændring.
Bestyrelsen havde her fremlagt 1 punkt på
dagsorden, nemlig at man ønskede at ændre
navnet fra Lejerbo Kolding til ALFABO på
boligorganisationen.
Dette blev vedtaget med et stort flertal.

Hvad betyder det for dig som beboer?

Fremtiden

Det kommer ikke til at have den store
betydning for dig som beboer, da vores nye
kontor, der ligger i Kolding Åpark, også åbner
op for vores beboere lige efter nytår.
Vi vil i den nærmeste fremtid orientere dig
omkring åbningstider samt telefonnummer til
det nye kontor.

I løbet af december og januar vil skilte, biler,
arbejdstøj, profiltøj samt de steder, hvor der
bliver reklameret med navnet som indeholder
Lejerbo blive fjernet.
Samtidig vil vi hurtigst muligt i stedet anvende
vores nye navn ALFABO og logo.

Skulle der dog være spørgsmål

November 2018

I dette brev blev vi bedt om, at alt som
indeholder navnet Lejerbo, dvs. reklamer,
figurer, afdelingsskilte osv., skulle stoppe
øjeblikkeligt og senest d. 31. december 2018.

f.eks. omkring din husleje eller venteliste, så
skal du henvende dig til Pakhustorvet frem til
d. 20. december 2018.
Fra d. 30. november vil du ikke længere kunne
logge dig ind på www.Lejerbo.dk og se din bolig
eller din opskrivning.
Har du spørgsmål der vedrører din bolig, så
henvender du dig til det servicecenter, som du
hører ind under.

Din husleje pr. 1. januar 2019 blive opkrævet
af ALFABO og ikke Lejerbo, og vi forventer
ikke at der vil være nogen forskel fra tidligere.
Hvis du står på venteliste til en bolig, er dette
blevet overført til ALFABO, og du bevarer
selvfølglig din plads på listen.
Der er oprettet en midlertidig hjemmeside,
som du finder på: www.alfabo.dk

