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Akut hjælp Nøgleservice Prisen

Ring 6221 1976 – aflyt 
beskeden – tryk 1 for 
akuthjælp. I den anden ende 
tager ISS-hotline telefonen 
døgnet rundt alle ugens 
dage.

ISS’s personale vurderer om 
der er tale om et akut 
problem, og kan enten vælge 
at kontakte en af 
boligforeningens inspektører 
til at tage sig af problemet, 
eller rekvirerer en af de 
håndværkere boligforeningen 
har indgået aftale med. 

Har du smækket dig ude
Ring 6221 1976 – aflyt 
beskeden og tryk 2 for Falcks 
nøgleservice.
   
Hvert kvartal fremsender 
boligforeningen lejerlister til 
Falck. 

Inden Falck låser dig ind i dit 
lejemål, checker de din 
identitet, og at du står som 
lejer eller samlever i det 
pågældende lejemål. 

Prisen for disse services er 
årligt cirka 25 kr. pr lejemål.

Boligforeningen har længe  
ønsket at etablere et 
akutberedskab.
   
Hidtil har boligforeningen 
“kun” haft et varmeberedskab 
i fyringssæsonen, men fra og 
med 1. november 2007 er 
vagten overtaget af ISS.

ISS sender hver morgen en 
rapport til boligforeningen 
omkring hvilke henvendelser 
der har været det sidste døgn.

Her er de så - varmemestrene der hver 
dag er parat til at give en hjælpende 
hånd (afdelingsnummer i parentes).

Øverst fra venstre er det:
Harry Jørgensen (16 & 21)
Brian Bodenhoff (1, 3, 10 & 18)
Arne Christensen (19, 20 & 22)
Aage Lauridtsen (23 & 24)

Nederst fra venstre:
Flemming Rasmussen (4, 5 & 6)
Verner Hansen (7, 8, 12 & 15)
Torben Sørensen (9, 11 & 13)

Fraværende - ikke på billedet
Carsten Dreyer (14)
John Tofting (17)

Boligforeningen udvider 
Varmemestrenes telefontid.

Fremover kan du træffe din varmemester telefonisk hver 
dag mellem kl. 9 og 9:30. 
   Udenfor træffetiden, kan du altid lægge en besked på 
varmemesterens telefonsvarer. Ring blot på 6221 1976 – 
boligforeningens hovednummer – og vælg 3 for 
varmemester i menuen efterfulgt af nummeret på den 
afdeling du bor i – vupti så er du igennem… 

Husk at fortælle:
★ hvem du er?
★ hvor du bor? 
★ hvad det drejer sig om?
★ og Læg dit telefonnummer

...så vil varmemesteren kontakte dig senere.

Forbedret akut-beredskab i SAB 
– Når uheldet er ude
 
Det er en kold og storfuld aften i slutningen af december. 
De fleste mennesker holder sig inden døre – nyder den 
gode julemad og holder hyggen høj med julelys og knas. I 
familien Jørgensen hygger man sig ikke længere. Alle 
radiatorer er kolde og temperaturen i stuen nærmer sig de 
15 grader. 
   Midt i uheldet er familien dog heldigt stillet. De bor 
nemlig i SAB, og ved at ringe til boligforeningens 
hovednummer 6221 1976 og trykke 1 for akut hjælp, bliver 
de stillet om til ISS-hotline. Hos ISS hotline har de en 
manual udarbejdet af SAB’s personale. Af den fremgår 
det, at i sådanne tilfælde skal enten en af byens smede 
eller boligforeningens eget kraftvarmeværk kontaktes. 
   Inden aftenen er omme er fejlen på varmeanlægget 
fundet, og både humøret, hyggen og temperaturen stiger 
hurtigt igen.
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Kommende aktiviteter:

Julehygge i november
Beboere i Bregnegården inviteres til julehygge med børn, 
børnebørn og delebørn i Fælleshuset
Søndag den 25. november kl. 13.00-16.00.
Her vil vi bage julebag, lave juleklip, pynt m.m.
(Børn skal være i følge med voksne).

Julestue i Fælleshuset.
Lørdag den 15. december kl. 14.00.
Afdelingen sørger for sodavand, kaffe, gløgg, julebag og 
æbleskiver samt godtepose til børnene.
Deltagerne sørger for julestemning og julehygge.
(Børn skal være i følge med voksne).

Tilmelding til julearrangementer, senest 1 uge før til 
Jeanette Olsen bregnegårdspaken 70 af hensyn til indkøb 
af materialer og godteposer. 

Deltager i Julestue 15. december 
2007:

Navn:

Adresse:

Antal voksne ____  

Antal børn  ____

Afleveres ved Jeanette Olsen Bregnegårdsparken 70

Bestyrelsen – 

afdeling 18

Den 12. november trak tre bestyrelsesmedlemmer - herunder formand Ole 
Fredsbo - sig fra bestyrelsesarbejdet. Ingen af de tre valgte suppleanter har 
ønsket at indtræde i bestyrelsen. Der vil derfor senere blive indkaldt til 
ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Praktiske oplysninger

Varmemester
Brian Bodenhoff
Bregnegårdsparken 27
Tlf.: 6321 0318
Kontortid: Mandag & torsdag kl. 9.00 – 10.00.
Telefontid: Alle øvrige hverdage kl. 9.00 - 9:30

Storskraldsordningen
Effekter til afhentning. Den  2. mandag i ulige måneder.
Januar – Marts – Maj – Juli – September – November.

Falcks Låseservice
Tlf.: 7010 2030
Husk  - Ordningen kun gælder for beboere, der er påført 
lejekontrakten. (Henvendelse herom på kontoret).

Administrator af Fælleshuset
Jeanette Olsen
Bregnegårdsparken 70
Tlf.: 5098 3704. (Træffes bedst formiddage).
jesi@webspeed.dk

Leje af fælleshuset:
Depositum kr. 500,-
Week-end:
Beboere Bregnegården kr. 900,-
Personer udenfor Bregnegården 1300,-
Et ekstra døgn i f.m. weekend kr. 200,-. 
(Eksempelvis en torsdag eller en mandag).
Hverdage: Pr. døgn kr. 700,-
(Der betales døgntakst uanset timetal).
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