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Beboer information
Kære beboere i Lejerbo Kolding.
Vi arbejder på højtryk for at blive klar med
egen administration til 1. januar 2019.
Brikkerne begynder at falde på plads. Vi har en
aftale med vores kommende bankforbindelse,
vi har fået overdraget vores byggesager fra
Lejerbo Danmark, og vi har underskrevet
kontrakter med alle de kommende
administrative medarbejdere.
I første omgang arbejder vi på at gøre
systemer og praktiske installationer klar.
Som beboer i Lejerbo Kolding får det ikke den
store betydning de næste par måneder.
I dette nyhedsbrev kan du læse om vores nye direktør og aktuelle
byggesager. Du kan også se billeder fra vores kontor i Kolding
Åpark. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du altid
velkommen til at kontakte din afdelingsformand, som bringer dem
videre til bestyrelsen.
Med venlig hilsen

Bent Jacobsen

Ny direktør: Fokus på
effektiv og god service
Med stor fornøjelse bød vi
den 1. september officielt
velkommen til Martin Holst
som direktør for Lejerbo
Kolding.
Martin har 15 års erfaring fra
den almene sektor. Tidligere
som driftsforretningsfører
på Boligkontoret Danmark
og de seneste fem år som
projektchef for alment
byggeri i Kuben Management.
- Jeg glæder mig meget til
igen at skulle arbejde i en
almen boligorganisation.
I den seneste tid
har jeg både mødt
organisationsbestyrelsen

i Lejerbo Kolding og de to
lokalinspektører, og jeg kan
mærke begejstringen for at
være med til at starte egen
administration op. Og det er et
stort privilegium, som jeg også
ser frem til, siger Martin Holst og
fortsætter:
- Min vision er
klar:
Vi skal have
fokus på effektiv og god
service.
Vi administrerer
lejernes penge,
så vi skal være
prisbevidste.
Jeg er klar til at smøge ærmerne
op og gøre mit til, at Lejerbo
Kolding kommer godt fra start

med egen administration.
Hen over sommeren har jeg haft
ansættelsessamtaler med nye
medarbejdere. Det er gået rigtig
godt. Vi har faktisk fået ansat hele
det administrative personale, som
skal have deres daglige gang på
kontoret i Kolding Åpark.
216 nye boliger i Lejerbo Kolding
Lejerbo Kolding er med til at udvikle
boligonråder i flere kommuner, og
vi bygger hele tiden nyt. I 2018
er vi blevet færdige med 40 nye
familieboliger på Bekkasinvej i
Grindsted og 27 nye ungdomsboliger
på Teglgårdsvej i Kolding.

Kontorlokalet:
Adressen er:
Kolding Åpark 8A 4 øst 6000 Kolding
(oven over Sydbank i Design City).

Dette er ankomst til kontoret

Der skal fra bestyrelsen lyde et stort
velkommen til alle de nye beboere.
Vi håber I alle bliver rigtig glade for
jeres nye bolig.
I 2019 vil vi ibrugtage følgende:
• 35 nye bæredygtige familieboliger
i Fyrværkeriparken, Seest Kolding
• 24 nye familieboliger på 		
Elmedraget, Eltang
• 71 nye familieboliger på 		
Haraldsvej, Vejen
• 46 nye familieboliger på 		
Skolegade, Grindsted
• 40 nye familieboliger på 		
Bekkasinvej, Grindsted
Vi vil til december komme
med yderlige informationer om
telefonnummer, E-mailadresser,
hjemmesider m.m. Ligeledes vil vi
løbende informere jer om, hvad der
sker indtil vi er på den anden side af
2018.
Afdelingens formand vil blive
informeret via E-mail

Der arbejdes hårdt for at få alt på plads

Her vil vi møde jer.

