Fra Formandens Pen - Padborg

Da dyrene holdt møde fortsat...

Året 2012 er snart forbi. Det har
været et travlt år for foreningen. I
maj var ombygningen af vores ungdomsboliger til almene boliger færdig.
I juni startede køkkenrenoveringen
af 100 køkkener i afd.12,13 og 14, Centrumsgaden, Jernbanegade, Valdemarsgade og Jarplundvej.
Tagrenoveringen af 47 huse i afd. 8
Kildevej, Lindevej og Birkevej havde opstart i uge 42.
I 2012 har vi startet et tættere samarbejde med Aabenraa Almene BoLigselskab. I øjeblikket samarbejder
vi omkring vores fælles beboerblad,
og den 21. november blev der af-

DET blev bjørnen vred over at høre. ”NU MÅ DET HOLDE
OP” brølede han ”jeg vil samle alle skovens dyr så vi kan få
talt om hvordan vi alle kan være her”
Som sagt så gjort. Bjørnen fik samlet alle dyrene midt i skoven hvor der var en lysning.

holdt et fælles møde for medlemmer
af afdelingsbestyrelserne. Det gode
samarbejde vil også forsætte i 2013
inden for nye områder.
Jeg vil gerne ønske alle vores beboere en glædelig jul samt et godt
Nytår. Også en jule og nytårshilsen til alle beboere i Aabenraa
Almene Boligselskab.

Venlig hilsen
Monika Löck
Formand Padborg Boligforening

Nyt fra administrationen i Padborg.
Fejlmelding kan ske telefonisk mellem kl. 8-9 også på lukkede dage.
Udenfor dette tidsrum, kan fejlmelding ske pr. mail post@padbo.dk

viceværterne skal fjerne dette.
Nu kommer tiden snart hvor der
bliver glat og der måske kommer
sne. Det påhviler den enkelte beboer, at sørge for der er sneryddet ind
Vi oplever et stigende problem med til hoveddøren.
sortering af affald i de afdelinger
som har fælles container. Det er
I de afdelinger hvor der ikke er vivigtig at sortere affaldet, så det
cevært, skal beboerne i afdelingen
kommer i de rigtige affalds contai- selv sørge for snerydning. I afdelinnere.
ger med viceværter er det kun hoAlt hvad der ikke må komme i con- vedstien som ryddes.
taineren skal beboerne selv få bragt Husk at tage din postkasse ind til
væk. Det må ikke bare stilles ved
nytår – hvert år koster det afdelinsiden af en affalds container. Det
gerne mange penge. Da beboerne
vil koste afdelingen penge, såfremt ikke får fjernet postkassen.
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Det blev besluttet at den kloge, gamle ugle skulle afgøre hvad
der skulle ske, og alle dyr var enige om, at det uglen sagde,
ville de alle rette sig efter, selv slangerne.
Elgen startede med at sige ”jeg kunne altså godt tænke mig at
vælte nogle træer så vi kan få noget mere lys ind i hulen” ”og
jeg vil gerne have mere plads til ungerne i vores træ” sagde
spætten.
Der var flere dyr der gav udtryk for at de godt ville have mere
plads og lys i deres huler.
”Hvad med os der bor under jorden” sagde slangens kone
vredt ”hvor skal vi være. Hvad med dig hr. Muldvarp, er du
ikke træt af at høre på spættens hakken og elgens trampen?”
Muldvarpen missede med øjnene og gjorde som om han ikke
havde hørt hvad slangen sagde (muldvarpen turde ikke sige
noget nu hvor ALLE dyr var samlet, men sådan var han nu
engang den kære muldvarp)
De andre dyr snakkede lidt i munden på hinanden om at det
kunne da godt være det larmede dernede under jorden, det var
der ikke alle der havde tænkt på.
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Uglen rømmede sig og sagde ”kan vi ikke alle blive enige om
at dem der vil lave om ved deres huler gør det, og du hr. spætte, ville du kunne holde en pause af og til når slangerne ligger
og soler sig i lyngen?” ”naturligvis” sagde spætten, ”det lover
jeg”
”Så er det besluttet” sagde uglen ”fra og med i dag må alle dyr
lave det de har lyst til ved deres hjem når bare de husker at tage hensyn til resten af skovens beboere”

Fra formandens pen ÅAB
Når jeg her først i november skri-

tanter. Når dette er sagt, er det glædeligt,

ver mit indlæg til ”Nyt Fra”, er der en

at ÅAB er massivt til stede på disse kur-

debat omkring et juletræ eller manglende ser.
juletræ i Nordsjælland. Det giver mig

Jeg vil rose ÅABs medarbejdere for en

anledning til at pege på, at manglende

god og positiv indsats i året, som er ved

fremmøde til det årlige beboermøde, kan at rinde ud. Ligeledes er der fra ÅABs
give en afdelingsbestyrelse, der ikke va-

diverse udvalg ydet en stor indsats. Så

Elgene trampede i jorden med deres klove, vaskebjørnen rejste
sig på bagbenene og missede mod solen, bjørnen kiggede kærligt på sin kone, og slangerne kiggede rundt på de andre deltagere inden de begav sig hjem deres hule i jorden, alle glade og
tilfredse, fordi de følte at de alle havde fået ret og lov til at sige noget.
Bjørnen hjalp elgen, og det blev en rigtig flot solplet han fik
lavet, der tilbragte de megen tid sammen.
Spætten fik lavet mange forråds træer, men han huskede sit
løfte til de andre dyr om ikke at larme hele tiden. Det var lidt
svært for ham, for han var en ivrig lille fyr.

retager afdelingens fælles interesser, men det er med stor fortrøstning jeg ser frem

Muldvarpen følte det var HANS skyld at mødet forløb så godt
som det gjorde, og de andre dyr lod ham blive i den tanke, for
han var jo ganske harmløs når det kom til stykket.

beboerdemokrater er klædt godt på til

udelukkende kører egne interesser. Den

til året der kommer.

slags afdelinger har vi ikke i ÅAB, men

Jeg vil hermed ønske alle i ÅAB og Pad-

risikoen er der. Dette kan undgås ved, at

borg boligforening en glædelig jul og et

flertallet af beboerne møder op på afde-

lykkebringende nytår.

lingsmødet og vælger en god og demo-

Egon Soll
Formand for ÅAB

kratisk bestyrelse, som er villig til at deltage i de kurser, der bliver udbudt af både
BL og Dalbo. Det er vigtigt at ÅABs
opgaven som beboernes tillidsrepræsen-

Slangerne? Ja de vænnede sig også til uglens regler, men de
andre dyr var dog en smule på vagt overfor dem, for man ved
jo aldrig helt med slanger....men de hilste pænt på de andre dyr
fra den dag af.
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