
Bianca Lassen
Genhusningskonsulent

Tlf. 7622 1215
Mail. bla@boligfa.dk

Træffetid i Korskærparken:
Pavillionen v./Ullerupdalvej 129
Mandag kl. 12.30 - 15.30
Onsdag kl. 09.00 - 12.30

N
Y

H
E

D
S

B
R

E
V

NYHEDSBREV NR. 23

Ferie

Vesterbrogade 4 · 7000 Fredericia · Telefon 76 22 12 00 · Mail: post@boligfa.dk · Hjemmeside: www.boligfa.dk

Bianca Lassen holder sommerferie fra torsdag i uge 28 
til onsdag uge 32.

Der er ingen flytninger i forbindelse med genhusning i 
denne periode, men skulle du få brug for hjælp kan du 
henvende dig på kontoret, Vesterbrogade 4 eller ringe på 
76 22 12 00.

Varmemesterens arbejde er hver dag nøje 
plan lagt i samarbejde med afdelingens inspek-
tør og afdelingsbestyrelse. Derfor er der faste 
træffe  tider både telefonisk og personligt. Du 
kan træffe din varmemester på hverdage fra kl. 
09.00 til 09.30 og igen kl. 12.00 – 12.30 (minus 
fredage). På øvrige tidspunkter opfordrer vi til 
at varmemesteren får ro til at udføre sine opga-
ver uden afbrydelser.

Din varmemester

Du må skrue dine gardiner op 
som du vil i loft eller vinduer. 

Har du skruet i karmen eller loftet hæfter du 
for normal istandsættelse ved fraflytning. 

Når du har boet i samme bolig  i 8,4 år er det afdelingen, 
der betaler for normal istandsættelse. 

Hvis du borer ”forkert” mange gange eller bruger forkerte skruer så karm eller 
andet flækker, så betragtes det selvfølgelig som misvedligehold.

Gardiner og ophængning
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Mangler du hjælp?

Ingen adgang

Fordelskort 

Det kan være spænden-
de at gå ind og se, hvor 
langt håndværkerne er 
nået i din  opgang. Men 

der er absolut adgang forbudt, og
så selvom du har sikkerhedshjelm 
på. Det er vigtigt, at håndværkerne 
har ro til at udføre deres opgaver, 
og at der er respekt omkring dette. 

Det er bygge ledelsens opgave at 
kontrollere arbejdets udførelse 
under byggeriet, og din opgave at 
kontrol lere din bolig ved indflytning. 

Sammen med dine nøgler får du ud-
leveret mangelliste og information 
vedrørende eventuelle udbedringer.

Mangler du hjælp til at hænge 
din lampe op igen?

Frivilliges hjælpecentral, som 
er organiseret under Fredericia 
Kommunes frivilligcenter er klar 
til at hjælpe med mindre opgaver.
Ring på tlf. 7210 6770 mandag – 
torsdag kl. 09.00 – 15.00.

Eller kontakt:
Frivillig Hjælp Korskærparken, 
sms til tlf. 2119 9837 – består af 
en gruppe frivillige beboere, der 
er gået sammen, og yder hjælp til 
dét, du ikke selv kan klare.

Samarbejdet med vores 
 servicemedarbejder Kristian 
Stok  holm ophørte den 29. 
 februar – det er derfor flyttefir-
maet der evt. hjælper de be-
boere der ikke selv kan gøre 
klar til flytning pga. helbred. 

Flyttefirmaet ringer og laver af-
tale 4 uger før selve flytningen.

Praktisk hjælp

Har du modtaget dit 
FORDELSKORT?
Der er store rabat-
ter at hente på 
gardiner, tæpper, 
tapet og mange 
andre ting, som 
du kan få brug 
for i forbindelse 
med, at du er 
flyttet i din ny 
renoverede bolig. 

Læs mere om FORDELSKORTET på vores hjemmeside:
www.boligfa.dk
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Fordelskort

Besked fra bygge-
lederen til alle:

-  Brug kun de stier der er lavet 
som adgangsveje til beboere. 
Undgå at krydse selve bygge-
pladsen, da de store maskiner 
ikke kan se gående, og du der-
ved udsættes for fare.

  Private biler må ikke køre på 
byggepladsen og adgangsveje 
for beboere  det er farligt for 
alle. Parker altid på de indret-
tede p-pladser.

  Restaffald og kasserede møbler 
må ikke fyldes i håndværkernes 
containere  du får en stor bøde, 
idet dette udløser en stor reg-
ning til din afdeling.
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