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Vigtig information 

om huslejebetaling

Se side 7

Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk
eller mail til info@ab-silkeborg.dk
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Ferielukning
Julen 2012
Administrationen i Færgegården hol-
der lukket mellem jul og nytår 2012. 

Opsigelsesblanketter kan  
printes ud fra hjemmesiden  
www.ab-silkeborg.dk og skal 
være afleveret på foreningens 
kontor senest onsdag den  
2. januar 2013. 

Vi vil gerne benytte 
lejligheden til at ønske 
alle lejere en glædelig 
jul samt et godt nytår.

Påsken 2013
Administrationen i Færgegården 
holder lukket i perioden 
25.-27. april 2013.

Bladudvalg:
Grethe Rasmussen, formand 
for organisationsbestyrelsen
Paw Andreassen, afd. 10

Poul Meisler, afd. 23
René K. Rasmussen, direktør
Mette Kjær Johansen, sekretær

Fremtidige artikler og indlæg til AB Bladet kan afleveres til Arbejdernes Byggeforening
i god tid forinden udgivelserne i april og november måned.
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Hvis uheldet er ude ...

Skulle der opstå problemer omkring el- og 
vvs-installationer, som kræver akut afhjælp-
ning udenfor AB’s normale arbejdstid, og 
det ikke er muligt at komme i kontakt med 
varmemesteren, kan du kontakte vagttele-
fonen inden for de pågældende fagområder.
I Ekstraposten, som husstandsomdeles hver 
uge, er der en side med serviceinformationer 
i første del af avisen. Under overskriften 
”Service – Faste vagter” fremgår det, hvem 
der har tilkaldevagten.

Udgiften i forbindelse med afhjælpningen 
af akutte skader dækkes af afdelingen og 
regningen skal fremsendes til Arbejdernes 
Byggeforening.

Skulle der være tale om skader, som IKKE 
kræver akut afhjælpning, skal varmemeste-
ren kontaktes den førstkommende hverdag 
efter skaden er opstået med henblik på at 
løse problemet.
Bruges vagtordningen alligevel, vil udgiften 
hertil blive pålagt lejeren. 

Hvis  
uheldet 
er ude ...
Kort fortalt
•	kontakt varmemesteren hvis muligt 
•	 ellers kontakt vagttelefonen inden-

for fagområdet 

Gas- og VVS-vagt .......70 22 20 20 
El-vagt .........................70 20 03 76
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De almene boliger skal også i fremtiden 
være en attraktiv bomulighed for et bredt 
udsnit af befolkningen. Hvis de almene bo-
liger skal være konkurrencedygtige, er der 
en række udfordringer, der skal tages op. 
Dels skal der ske en fysisk genopretning af 
bebyggelsen med byggeskader, nedslidning 
og lignende. Dels skal der ske en moderni-
sering af boligerne, som fremtidssikrer dem 
i forhold til øgede krav til boligstandard og 
ændringer i befolkningssammensætning 
og livsmønstre.

Målet er således, at sikre boligområder med 
god arkitekttur, attraktive friarealer og fælles 
faciliteter. Bygningerne skal have velholdt og 
tæt klimaskærm, velfungerende installationer 
og et sundt indeklima. Den enkelte bolig skal 
have god tilgængelighed, både ved adgang 

og i indretning, være af rimelig størrelse og 
have tidssvarende køkken og bad. 

Der er behov for renoveringer og fremtids-
sikring af især de ældre almene boliger, 
som blev opført i en tid med meget be-
skedne krav til boligstørrelserne, og hvor 
der hverken var fokus på energiforbrug eller 
tilgængelighed for gangbesværede og ældre 
personer. Arbejdernes Byggeforening har 
derfor igangsat renoveringsindsatsen i 6 
afdelinger i forhold til disse boliger, men det 
kræver en langsigtet og betydelig indsats 
for at sikre tidssvarende boliger.
Arbejdernes Byggeforening har valgt at 
igangsætte renoveringsindsatsen i de 6 
afdelinger ved at få udarbejdet en forelø-
big helhedsplan for hver af afdelingerne. 
Helhedsplanerne skal danne grundlag for 
ansøgninger til Landsbyggefonden med 
henblik på at opnå støtte til projekterne. 

De 6 udvalgte afdelinger er beliggende i 
Silkeborg Midt, i henholdsvis bydelene Al-
derslyst (afd. 2, 5, 6, 10, 15 og 19). Silkeborg 
Midt står overfor en række større byomdan-
nelsesprojekter, som led i en befolkningstil-
vækst og positive fremtidsprognoser hvad 
angår befolkningstilflytning. Sigtet er dels 
at udvikle eksisterende beboelsesområder 
og dermed fastholde og videreudvikle Sil-
keborg Midt som et attraktivt beboelses-, 
erhvervs- og rekreativt byområde til gavn 
for såvel unge, familier og ældre borgere.

Byomdannelsesprojekterne omhandler i 
henhold til Silkeborgs kommuneplan, etab-
lering af motorvej igennem den nordlige del 
af Silkeborg Midt, omfordeling af erhvervs-
områder, etablering af nye og fornyelse af 
eksisterende rekreative områder samt for-
tætning, udbygning og omstrukturering til 
fordel for nye og eksisterende beboelses-
områder. Arbejdernes Byggeforening har 
derfor valgt at igangsætte renovering af de 
6 udvalgte afdelinger. Dette er et led i at 

Helhedsplaner i afdelingerne 
Fremtidssikring af almene boliger
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AB bladet - side 5

fremtidssikre afdelingerne i forhold til de 
byudviklingsprocesser, der allerede påvirker 
Silkeborg Midt som byområde. 

Hvis ovennævnte bebyggelser fremover 
skal være bebyggelser, der kan tiltrække 
og fastholde beboere, skal kvaliteten høj-
nes. Der skal foretages en helt nødvendig 
genopretning som f.eks.: 

•	 Renovering af nedbrudte bygningsdele.
•	 Fornyelse af varme- og el-installationer.
•	 Udskiftning af eksisterende vinduer med 

energiruder.
•	 Efterisolering af ydervægge og tag for at 

udbeder indeklimaproblemer.

Det kan også blive nødvendigt at udarbejde 
fremtidssikrede løsninger, der sikrer en bed-
re lejlighedsfordeling med lejlighedstyper og 
størrelser til hele livet som f.eks.:

•	 Familielejligheder ved sammenlægning 
af små lejligheder.

•	 Handicapvenlige boliger med adgang via 
rampe eller elevator.

•	 Køkkenerne åbnes op mod boligens op-
holdsrum så lejlighederne opleves som 
mere rummelige.

•	 Etablering af elevatorer for bedre tilgæn-
gelighed for gangbesværede. 
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Fokus på fællesarealer

Også fællesarealer har brug for opmærk-
somhed og en kærlig hånd for at bidrage 
til et godt boligmiljø. Det indebærer reno-
vering, fornyelse og tilpasning af grønne 
fællesarealer, beplantning, opholdsarealer, 
boldbaner og legepladser i afdelingerne.

Arbejdernes Byggeforening vil gerne have 
mere fokus på fællesarealer som et afgø-
rende element i boligmiljøet. Fællesarealer 
bør tilpasses ændringer i beboersammen-
sætning og følge med i, hvad der skal til, 
for at fællesskabet kan udfoldes på nye 
præmisser og under skiftende behov.

I 2011 og 2012 gennemførte vi en sam-
menlægning af afdeling 2, 13, 14, 17, 19, 
30, 40, 51 og 60 til driftområde 2 og en 
sammenlægning af afdeling 16, 25, 38, 41, 
43, 45, 46, 52 og 55 til driftområde 3 inden 
for ejendomsserviceområdet. I forbindelse 

med sammenlægningen blev der ansat 1 
gartneruddannet i begge områder i bestræ-
belser på, at sætte et mere positivt præg 
på afdelingernes fællesarealer.  

Fordelene ved at have ansat en gartner er 
mange. Vi sparer først og fremmest tid, fordi 
vi ikke skal hente eksterne folk ind for at 
varetage en anlægsopgave. Vi oplever, at vi 
fagligt er i stand til at både at planlægge og 
udføre flere opgaver i afdelinger, hvor anlæg-
get trænger til en opgradering. Samtidig er 
der penge at spare, når vi ikke skal hente 
eksterne folk til at udføre en anlægsopgave.

Udskiftning af planter i et plantebed i afdeling 16 er en af de opgaver,  
som gartner Carsten Jensen har været med til at planlægge og udføre. 

Beplantning ved en gavl på Lupinvej.
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Folketinget har den 31. maj 2012 vedtaget, at fjerne 
lejelovens løbedage.

Dette betyder, at huslejen pr. 1. januar 2013 ikke 
længere skal betales den 4. bankdag i måneden, 
men forfalder til betaling den 1. bankdag i måneden. 
Falder den 1. på en lørdag, søndag eller helligdag 
udskydes forfaldsdagen til efterfølgende hverdag.

Er du allerede tilmeldt betalingsservice, skal 
du ikke foretage dig yderligere, da forfaldsdagen 
automatisk ændres til den 1. i måneden.

Er du ikke tilmeldt betalingsservice, men benyt-
ter det tilsendte girokort eller overfører via bank/
netbank, er det yderst vigtigt, at være opmærksom 
på den ændrede forfaldsdag.

Vi opfordrer til, at huslejebetalinger tilmeldes be-
talingsservice, således at betalingsfristen altid 
overholdes.

Fremover skal du betale 
husleje til den 1. i måneden

OBS
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Vi vil gerne lige fortælle bladets læsere, om 
en dejlig udflugt vi havde i afd.42 i Virklund 
og samtidigt takke bestyrelsen for en god 
og tilrettelagt tur, som i gerne må lave nogle 
flere af, en gang imellem.

Vi startede i regnvejr kl. 8 om morgenen. 
Så vi kørte til et sted, hvor vi fik kaffe og 
rundstykker ved borde og bænke. Det skal 
lige siges, at der nu var solskin, og det holdt 
resten af dagen.

Nu fortsatte vi så mod målet ved Vesterha-
vet, hvor vi så Bovbjerg Fyr. Der var en god 
udsigt fra toppen, for de af os, der vovede 
os op og ned ad de 85 trin. Vi kom alle ned 
i god behold.

Vesterhavet viste sig fra den pæne side, 
hvor kun en enkelt fik sig et lille saltvands-
sprøjt ved for meget nærkontakt.

Der blæste kun lidt, og nu var chaufføren 
klar til næste stop, som var Thyborøn.
Vi så bl.a. et sjovt og fantastisk Sneglehus, 
hvor gavle, mure og døre var dækket med 
muslingeskaller og konkylier i alle størrelser 
og faconer.
Vi så en gade, der er opkaldt efter Johnny 
Madsen - men ej ham.

Vi var blevet sultne. Så på en restaurant, 
ja rigtig gættet, der fik vi et dejligt stjer-
neskud, hvor vi sad med havnens bedste 
udsigt. 

En skøn dag ved Vesterhavet
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Vi skulle da ned til vandet men ikke i. Desser-
ten bestod af en kæmpevaffel a la Thyborøn, 
der var et måltid i sig selv.

Igen en dejlig køretur til Hjerl Hedes Skyt-
tegården, hvor eftermiddagskaffen ventede 
med et hjemmebagt stort stykke kringle og 
et dejligt stykke lagkage med fløde og alt 
godt indeni. Så vi var godt mættede og klar 
til hjemturen. Vi var hjemme i Virklund kl. 18.

Vi siger derfor bestyrelsen og naturligvis 
også chaufføren tak, fordi I gav os en dejlig 
og herlig tur.
Det skal lige tilføjes, at vi selv bidrog lidt 
med et godt humør, da vi under hjemturen 
sang et par sange.

Vi håber på en lige så god tur næste år.
 

Hilsen fra 2 fornøjede beboere 
på Gunilshøjvej 53 
Annalise og Svend
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I boligafdelingerne er der individuel afreg-
ning af varme. Enkelte afdelinger har lige-
ledes individuel afregning af vand. 

Regnskabsåret følger kalenderåret. Afreg-
ningen sker over huslejen for april måned.

Flere afdelinger får fjernaflæst deres varme-
målere og varmtvandsmålere ved årsskiftet. 
Dette betyder, at Brunata ikke skal have 
adgang til dit lejemål for at foretage den 
årlige aflæsning af varme og varmt vand. 

I enkelte afdelinger skal Brunata dog stadig 
have adgang til lejemålet for aflæsning af 
koldt-/varmtvandsmåleren. Dette er gæl-
dende for afd. 12, 16, 18, 45, 50 og 54.

Varmemålerne vil blive fjernaflæst i følgende 
afdelinger: »

Fjernaflæsning af varmemålere

AFd. AdrESSE

10 Færgegården

12 Borgergade 14-20 og Nørretorv 2-8

16 Lupinvej 18-96

18 Lindeparken 22-48

19 Langelinie 1-11

20 Arendalsvej 302-422

22 Tulipanvej 9-11  

23 Tulipanvej 14-96

24 Rosengade 1 A-L

25 Kejlstrupvej 101-233

26 Borgergade 48-56  

27 Drewsensvej 94  

28 Færgevej 3  

29 Falstersgade 1A  

30 Sandvejen 50 

31 Vestergade 51 A-B  

32 Bomholts Plads 9-11 / Gård 8-12 

33 Drewsensvej 28-30  

34 Vestergade 144-158

35 Bomholts Plads 13-15 / Gård 14 

36 Bomholts Gård 4-6  

37 Guldbergsgade 3-5 

38 Borgergade 89-93  

39 Lysbrogade 52-56

41 Lupinvej 120-124

42
Gunilshøjvej 15-53, 70-106 /  
Pedersmindevej 16-18

44 Padborgvej 3-134

45 Bredhøjvej 24-32/Brokbjergvej 13-39

48 Arendalsvej 275-289

50 Nørretorv 10-12

 51 Nylandsvej 9-13

 54 Enghavevej 30

BRUNATA

A conto vand-  
og varmebidrag  
pr. 1.1.2013
A conto vand- og varmebidrag for 2013 
er beregnet i forhold til vand- og var-
meforbruget i 2011. Dog er det en for-
udsætning for beregningen, at man har 
boet i lejemålet i hele kalenderåret 2011.

Kun de lejere, hvis a conto indbeta-
ling adskiller sig væsentlig fra forbru-
get i 2011, er varslet en regulering pr. 
1.1.2013.

Ved beregning af a conto vand- og/
eller varmebidrag for 2013 er der ta-
get højde for den prisudvikling, der har 
været siden 2011.
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din afdeling på www.ab-silkeborg.dk

det behøver hverken at være besværligt eller 
tidskrævende at lave referater fra møderne

Som lejer har du mulighed for at finde infor-
mationer om din afdeling på AB’s hjemme-
side www.ab-silkeborg.dk – vælg punktet 
”Søg efter afdeling” for at finde din afdeling.

Udover information om afdelingens hus-
orden samt kontaktoplysninger på afde-
lingsbestyrelsens medlemmer og afdelin-
gens viceværter, har afdelingsbestyrelserne 
mulighed for at offentliggøre dagsordner 
og referater fra de afholdte bestyrelses-
møder. Der findes også referater fra de 

afholdte budgetmøder samt budgetter og 
regnskaber for afdelingen. Det finder du 
under fanen "Information"

Ifølge AB’s vedtægter er det et krav, at af-
delingsbestyrelserne offentliggør dagsorden 
og referater fra bestyrelsesmøderne. For at 
flest mulige lejere kan følge med i afdelings-
bestyrelsens arbejde, kan vi varmt anbefale 
muligheden for offentliggørelse af refera-
terne på hjemmesiden, da hjemmesiden 
et rigtig godt forum til netop dette formål.

AB har udarbejdet en skabelon, som er et 
godt udgangspunkt, hvis man ikke har ar-
bejdet med referater tidligere. Skabelonen 
kan ligeledes findes på AB’s hjemmeside. 

Dagorden/referat sendes til AB’s admini-
stration, som sørger for offentliggørelsen 
på hjemmesiden. 
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Nu er AB’s lejere med et bredbåndsabon-
nement fra YouSee ikke længere bundet til 
at være hjemme for at se tv. 

Web-tv følger med dit bredbåndsabonne-
ment hos YouSee kvit og frit. Antal kana-
ler afhænger af, den tv-pakke du har fra 
YouSee.

Siden juni 2012 har man med YouSee Web-
tv kunnet tage 28 tv-kanaler med i som-
merhus eller på cafe, uden at det koster 
ekstra i abonnement. Det drejer sig bl.a. om 
alle DR’s kanaler samt en række sports- og 
børnekanaler.

De nye tv-muligheder gælder foreløbig for 
kunder med YouSee Bredbånd. De har 
længe haft adgang til stort set alle deres 
tv-kanaler på f.eks. computer og iPad via 
hjemmets bredbåndsforbindelse. Nu er den 
fysiske binding til hjemmet altså fjernet. 

”Det er en naturlig udvikling, at man også 
kan tage sine tv-kanaler med sig ud af huset, 
men hidtil er det strandet på et spørgsmål 

om penge. Det er YouSee’s klare holdning, 
at kunderne kun skal betale én gang for 
deres kanaler, og det har vi fået de første 
aftaler med tv-stationerne om. Jeg er over-
bevist om, at det kun er et spørgsmål om 
tid, før flere følger efter”, siger vicedirektør 
Ulf Lund, YouSee. 

Sådan får du Web-tv uden for hjemmet 
via iOS (pc, iPad, iPhone, iPod Touch) 

1. Download eller opdater YouSee app’en 
via App Store

2. Forbind din enhed med YouSee bred-
bånd

3. Registrer den pågældende enhed via 
menuen ”Web-tv ude” under ”Instillinger”

Sådan gør du via pc og YouSee Player
1. Registrer din pc via menuen ”Web-tv 

ude” under ”Instillinger” på yousee.tv

Android version til Web-tv
YouSee app’en er klar til flere typer. Tjek 
hvilke Adroid-smartphones og tablets som 
app’en fungerer på via yousee.tv/android

Se tv overalt med Web-tv

Erhvervslejemål udlejes  

– Tidligere ”Byens Brød”

Erhvervslejemålet Nylandsvej 27-29 er nu efter en 
gennemgribende istandsættelse klar til udlejning. 

Erhvervslejemålet er beliggende i AB’s afd. 2  
– Ringgården.

Udlejningsareal: 200 m², heraf ca. 54 m² kælder

Tegningsmateriale og økonomisk oversigt kan 
rekvireres hos Arbejdernes Byggeforening. 

Besigtigelse af lejemålet kan aftales med Arbej-
dernes Byggeforening.

Færgegården 1 · 8600 Silkeborg

Tlf. 86 82 37 88
info@ab-silkeborg.dk
www.ab-silkeborg.dk
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I Arbejdernes Byggeforening har vi i en 
årrække arbejdet med implementeringen 
af begrebet forvaltningsrevision, som er et 
lovkrav indenfor den almene sektor.

Som led i denne forvaltningsrevision ønsker 
organisationsbestyrelsen og direktionen at 
gennemføre en arbejdsproces, som skal 
munde ud i, at foreningen får opstillet en ny 
vision for foreningens udvikling og dermed 
også en revision af vore målsætninger og 
strategier.

Lige nu sker der meget omkring udviklingen 
af boligstrukturen i Silkeborg samtidig med, 
at kommunen er en attraktiv bosætnings-
kommune. Vi ønsker derfor at have en aktiv 
og synlig rolle i udviklingen af boliger til 
almene formål. For at kunne tage den rolle, 
må vi naturligvis have en klar formodning 
om, hvor AB vil hen i fremtiden, og samti-
dig have nogle overordnede strategier for, 
hvordan vi når frem til dette mål.

Bestyrelsen og direktionen har nu iværksat 
denne proces, som forventes at løbe over 
de næste 4-6 måneder.

Selv om vi ved, at det kan være svært at 
demokratisere udviklingsprocesser, så har 
vi prioriteret, at vort repræsentantskab og 
medarbejdere bliver inddraget i processen. 
Det kommer naturligvis til at tage lidt læn-
gere tid end ellers, men det er vigtigt, at vi 
får de ideer og de synspunkter med, som 
er i repræsentantskabet, og det er samtidig 
vigtigt, at de mennesker vi har ansat til at 
gennemføre strategierne, får mulighed for 
at give deres mening til kende.

Bestyrelsen gennemgår i øjeblikket den 
valgte proces, begreber og metoder, som 
skal benyttes på et heldagsmøde med hen-
holdsvis repræsentantskabet og medarbej-
dere. Møder som vil blive afholdt først i det 
nye år (2013).

Det er vigtigt, at vi ved, hvad vi taler om 
og samtidig forstår betydningen af begre-
berne. Det er ikke en teoretisk proces, men 
derimod et stykke konkret arbejde vi kan 
anvende til at udvikle og styre foreningen.

Arbejdet forventes afsluttet i maj måned 
2013, hvor det endelige resultat vil blive 
kommunikeret ud i foreningen.

Bestyrelsen og direktionen føler i grunden, 
at vi har rigtig godt styr på foreningens 
økonomi og drift, men vi kan altid finde 
områder, hvor vi kan gøre det bedre, og 
vi skal naturligvis passe på, at vi fortsat 
udvikler foreningen, så den som minimum 
følger udviklingen på boligmarkedet. Vi ser 
derfor frem til processen og de udfordringer, 
der er bygget ind i den.

Som inspirator og tovholder i processen har 
Arbejdernes Byggeforening valgt at indgå et 
samarbejde med en ekstern konsulent, som 
har et indgående kendskab til strategiske 
udviklingsprocesser og kommunikation. 
Konsulenten har tillige selv boet i almene 
boliger i Silkeborg og har samtidig et godt 
kendskab til byen.

Visions- og strategiprojekt  
for Arbejdernes Byggeforening
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Efter vi har afsluttet budgetmøderne rundt 
i vore afdelinger og der er foretaget valgt til 
afdelingsbestyrelserne, har vi afholdt kurser 
og møder for repræsentantskabet. 

Møde for nyvalgte formænd
Den 1. oktober 2012, blev der holdt infor-
mationsmøde på AB´s kontor for nyvalgte 
formænd. Der var 6 afdelinger med nye 
formænd, og det var et godt og positivt 
møde, hvor vi gennemgik de vigtigste ting, 
der er at arbejde med i afdelingsbestyrelsen.

Valgt ind i afdelingsbestyrelsen 
– og hvad så? 
Et internt kursus 23/10-12

På en ganske almindelig efterårsaften 
mødtes 15 nyvalgte afdelingsbestyrelses 

medlemmer sammen med organisations-
bestyrelsen i fælleshuset Færgely. 

Det hele skulle udmunde sig i, hvad det vil 
sige, at sidde med i en afdelingsbestyrelse. 
Give ’de nye’ lidt bagage med i rygsækken 
til det arbejde, som nu ligger derude og 
venter på dem. 

AB’s formand Grethe Rasmussen bød vel-
kommen, og så var der lidt mad og drikke til 
de fremmødte - man arbejder jo bedst med 
lidt i maven. Herefter stod bestyrelsesmed-
lemmerne Flemming, Paw og Anders for tur 
med at give et oplæg omkring bestyrelses-
arbejdet, samt forklare, at vi i Danmark har 
verdens bedste beboerdemokrati. Hvorfor 
er det godt at have en afdelingsbestyrelse 
og mange andre ting blev omtalt. 

Kurser og møder for repræsentantskabet
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2 timer gik med oplæg, debat, spørgsmål 
og godt humør. 

Vi fra organisationsbestyrelsens side mener, 
at vi havde en god aften og det er helt sik-
kert noget, vi vil gøre igen i fremtiden for de 
beboere, som kommer ind i bestyrelserne. 
Og taget ud fra spørgeskemaerne, så mener 
vi også at kunne se, at de nye folk i besty-
relserne kunne bruge kurset til noget.

Informationsmøde 
for repræsentantskabet
Den 14. november er der afholdt et informa-
tionsmøde for repræsentantskabet, om drift- 
og vedligeholdelsesplaner/henlæggelser, 
mødet blev afholdt i Silkeborg Sportscenter.

Paw Andreassen og Grethe Rasmussen

Formandsmøde 2013
Tirsdag den 5. februar 2013 
kl. 19.00 i Huset, Kejlstrupvej 51.

Socialt arrangement 
for repræsentantskabet
Lørdag den 25. maj 2013

Kursus for nyvalgte formænd
Mandag den 23. september 2013 
kl. 15.30 på AB's kontor, 
Færge gården 1.

Kursus – Valgt ind i 
afdelingsbestyrelsen 
og hvad så?
Onsdag den 25. september 2013 
kl. 19.00 i fælleshuset Færgely, 
Færgevej 11

Økonomikursus for 
repræsentantskabet
Tirsdag den 29. oktober 2013 
kl. 19.00 i Huset, Kejlstrupvej 51.

Kursuskalender for 
repræsentantskabet 
2013
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Event på Torvet
Den 26. maj 2012 afholdte BoligSil-
keborg en lille event på Torvet i Sil-
keborg. Formålet var at gøre BoligSil-
keborg mere synlig og samtidig få 
fortalt, hvilke muligheder hjemme-
siden kan tilbyde. Ligeledes havde 
vi et ønske om, at møde folk ”face 
to face” og få mulighed for at få en 
god snak med eventuelt kommende 
ansøgere/lejere.

I løbet af de 3 timer vi opholdte os 
på Torvet, fik vi skabt mange gode 
kontakter og samtidig fik vi uddelt 
godt 400 reklamepjecer. Alt i alt et 
rigtigt fint arrangement, hvor vi fik 
gjort opmærksom på BoligSilkeborg 
og de 2 boligorganisationer bag.

NYT FrA BOlIGSIlKEBOrG   

Selv ordensmagten 
kiggede forbi og fik 
en reklamepjece.

Mobil Website
Svar på tilbud på mobilen  
på m.BoligSilkeborg.dk

Vi har lanceret et nyt mobilsite, 
så nu har du altid BoligSilkeborg 
lige ved hånden. På det mobile 
website kan du bl.a. logge ind og 
besvare tilbud og se boliger med 
kort ventetid

For mere information, besøg os på
m.boligsilkeborg.dk
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