FJ E R R I T S L E V

B O L I G F O R E N I N G

Vi værner om fællesskabet

Vi sørger for, at du bor godt
I Fjerritslev Boligforening råder vi over godt 300 boliger,
fortrinsvis i den gamle Fjerritslev Kommune, men også
i Brovst. Vi kan tilbyde et bredt udvalg af attraktive,
tidssvarende boliger til en passende pris i flotte og trygge omgivelser – og kan med garanti finde en bolig, der
passer til dine behov, uanset hvor du befinder dig i livet,
og om du er enlig, børnefamilie eller senior.
Boligforeningen har eksisteret siden 1945 og har siden
etableringen været en aktiv og seriøs medspiller i den
udvikling, som lokalsamfundet løbende har gennemgået.

I kraft af et tæt samarbejde med kommunen og de siddende politikere er vi med til at opfylde de behov, der er
for alment boligbyggeri i området.
Vores dygtige og engagerede medarbejdere gør hver
dag en dyd ud af at yde den bedste service, så du kan
bo godt og føle dig tryg i dit hjem og i omgivelserne. Vi
sørger for, at udearealer holdes ved lige, og skulle der
opstå akutte problemer, er det helt naturligt for os at
finde en løsning – også selv om det er om aftenen eller i
weekenden.

Deltag i beboerdemokratiet
og få indflydelse på dit nærmiljø
I Fjerritslev Boligforening er vi sammen om at beslutte, hvordan vores
boligforening skal fungere. I hver af vores to overordnede afdelinger
i Fjerritslev og Brovst har vi en beboervalgt afdelingsbestyrelse, som
har stor indflydelse på, hvad der skal ske i nærmiljøet. Afdelingsmødet er afdelingernes øverste myndighed, hvor man mødes en
gang om året, og træffer alle afgørende beslutninger i afdelingen.
Derudover har vi en række mindre afdelingsråd, der planlægger og
afholder spændende arrangementer for afdelingens beboere. Med
afdelingsrådene bibeholder vi den helt tætte kontakt til og mellem
beboerne ude i afdelingerne – og værner om fællesskabet.

Himmerlands Gulvservice
Klaus Bach · Viderupgårdsvej 11 · Farstrup · 9240 Nibe
Biltlf. 20426544
E-mail: himmerlands.gulvservice@tdcadsl.dk
www.himmerlands-gulvservice.dk
Trægulve · Gulvafslibning · Efterbehandling
Vinyl · Linoleum · Kork

Fjerritslev Boligforening
Aggersundvej 4B
9690 Fjerritslev
98 21 17 72
info@fjerbo.dk
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Lars Egon - 20 24 19 99

Morten - 30 70 52 13

Engvej 108 - Klim Kær - 9690 Fjerritslev - info@mogkbyg.dk
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