Bo trygt og godt hos os

www.vojensab.dk

Velkommen til
I Vojens Andels-Boligforening råder vi over 670 lejemål fordelt på 25 afdelinger. Vores boliger
er altid vedligeholdte og attraktive for alle typer af beboere. Vores boliger er primært fordelt på
række- og parcelhuse og sekundært på ungdoms-, senior- og blokboliger.
Hvis du vælger at bo hos os, kommer du til at leve centralt i Vojens, og du vil få kort afstand til
byens handelsliv, bus- og togstation. Desuden har mange af husene gårdhaver, grønne fællesområder eller andre naturskønne områder i nærheden. Vojens er en by, som oplever stor udvikling i
disse år, og i byen finder du blandt andet to skoler, en efterskole, et rigt kulturliv og gode forbindelser til både Trekantområdet og resten af Syddanmark.
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Trygt at bo hos os
Vojens Andels-Boligforening ønsker at skabe gode rammer for et godt og rigt liv for alle vores
beboere. Vi ønsker, at du kan bo godt, og at du kan bruge dine ressourcer på dét, der interesserer dig. Derfor er det eksempelvis tilladt at holde husdyr i vores boliger, ligesom vi naturligvis
hurtigt reparerer din bolig, hvis noget går i stykker.
I denne brochure kan du læse om vores forskellige afdelinger, som rummer boliger i alle størrelser: Fra 29 til 128 kvadratmeter. Vores boliger tiltaler derfor alle typer mennesker, unge som
seniorer, familier som enlige.
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Midtbyen
Vores boliger i Midtbyen fordeles på:
-

12 rækkehuse på 88 m2 på Julius Nielsens Vej og Vestervang.
Fire dobbelthuse i to plan på Julius Nielsens Vej og Allégade. Boligerne er 88 m2.
12 parcelhuse på Birkestien i to etager på i alt 100 m2 – alle har egen have.
Alexandraparken består af fire smukke boligblokke beliggende på Rønnestien og Poppelstien,
som indeholder fire treværelses- og 12 toværelsesboliger i størrelserne 68 til 82 m2.

I alle afdelinger er det tilladt at holde husdyr, og der er kabel-tv. Læs mere om disse boliger på
vores hjemmeside. Vælg afdeling 1, 2, 4 og 23.

Birkeparken
Birkeparken er vores helt nye afdeling i Midtbyen og består af i alt 60 eksklusive boliger. Boligerne
er attraktive for både familier, enlige, unge og seniorer. Til hver bolig er der stor altan eller terrasse,
p-plads og elevatoradgang. Vi har i design- og byggefasen lagt vægt på at gøre det nemt og bekvemt
for vores lejere. Boligerne er fordelt på tre typer: To af typerne er treværelsesboliger i størrelsen
91 - 106 m2. Den tredje type er fireværelsesboliger på 109 - 115 m2. Læs mere om denne afdeling
på vores hjemmeside. Vælg afdeling 26. Du kan også læse en brochure om afdeling 26.
Scan QR-koden, og kom direkte til brochuren.

mail: hotel@hotel-vojens.dk
www.hotel-vojens.dk
www.vojens-malerforretning.dk

23 23 76 58
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Vestbyen
Vores boliger i Vestbyen fordeles over forskellige typer af gårdhavehuse på Odinsvej og Huginsvang. Området er særdeles attraktivt med central placering, grønne områder, tilhørende sø og
mange cykelstier og en nærliggende skole. Vi råder over:
- 129 gårdhavehuse fordelt mellem boliger med varierende størrelse og antal af rum: Fra to
værelser og op til seks værelser og i størrelsen mellem 55 og 128 m2. Så her et attraktivt område også for storfamilier. Du finder disse boliger i vores afdelinger 13, 14 og 15.
- 83 gårdhavehuse med gule mursten fordelt på et- og toplansboliger i størrelsen 67 - 99 m2.
Herudover er der 14 ungdomsboliger. Du kan se mere om disse på vores hjemmeside – vælg
afdeling 16, 17 og 18.
- Desuden har vi Fuglehaven – en afdeling for seniorer med særskilt venteliste for lejere over
55 år. Boligerne består af to- og trerumsboliger, som er praktisk indrettede og varierer i
størrelse fra 76 og op til 105 m2. Til denne afdeling findes desuden et beboerhus, som danner
rammen for sociale arrangementer. Det er også tilladt at holde husdyr. Besøg vores hjemmeside og vælg afdeling 25.

EL
www.petersnielsenaps.dk
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www.sTormmurer.dk

Østbyen
Vores boliger i Østbyen fordeles på:
- 15 fritliggende parcelhuse med tre rum og en størrelse på 76 m2. Husene ligger tæt på Vojens
Banegård og er et attraktivt område for både familier, seniorer og enlige.
- 20 parcelhuse i røde mursten med tre værelser i størrelsen 89 m2. samt 12 rækkehuse på 74 m2.
- Fire parcelhuse og 23 rækkehuse fordelt på adresserne Sandager, Øster Allé, Ved diget og på
Præstegårdsvej. Alle er boliger i to etager med egen have.
- 49 fritliggende parcel-, gårdhave- og rækkehuse med kælder og have. Alle ligger på Jyllandsgade,
Smedevænget og Kløvervej, og der er tilhørende grønne områder. Boligernes areal varierer fra
72 - 107 m2.
- På Kløvervej har vi fire blokke med otte lejligheder i hver. Alle lejligheder er med tilhørende
udestue, og afdelingen rummer desuden otte gårdhavehuse med egen have på Bellisvej.
Boligernes størrelse er 84 - 87 m2.
- 24 lejligheder i et attraktivt boligkompleks på Kløvervej omgivet af grønne områder.
- 22 fritliggende parcelhuse på 89 m2 med have på Tulipan og Syrenvej.
- 12 toværelses/bloklejligheder opført som tæt-lav-bebyggelse med egen indgang. Her findes også
fire ungdomsboliger til unge under uddannelse.
På Syrenvej, Hybenvej, Tjørnevej og Øster Allé har vi hele 70 parcelhuse:
- 13 stk. fireværelses parcelhuse i røde sten.
- 30 stk. fireværelses rækkehuse i gule sten.
- 11 stk. fireværelses fritliggende gulstensparcelhuse.
- 16 stk. femværelses fritliggende parcelhuse med tre børneværelser, to badeværelser, carport og
redskabsrum. De er beliggende i grønne områder og op til en lille skov.
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Du finder alle disse boliger ved at klikke på fanebladet ”Østbyen” under ”Boliger”.
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Skov & Have
www.bergadvokater.dk
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Mød vores ansatte
Vores boliginspektør har været hos os i 10 år, og vi har derfor en erfaren og dygtig medarbejder,
som kan inspicere boliger, som står foran renovering. Han kan desuden foretage vurdering af boligens stand ved fraflytning. Vores boliginspektør kan også informere og rådgive, hvis du ønsker at
forbedre din bolig eller ændre indretningen af dit lejemål. Der er de seneste år skabt større grad
af frihed for dette i almene boliger. Du kan på vores hjemmeside læse meget mere om dette.
Scan QR-koden, og kom direkte til siden.

Anton
Mosegard
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Tømrer- og Snedkerforretning A/S

Aut. el-installatør

Tjørnevænget 63 · Stepping · 6070 Christiansfeld

Tlf.: 74 59 11 09
Bil: 40 29 11 09

Tlf. 74 56 86 36 · Fax 74 56 86 37
Bil 20 14 86 36 · info@hmbyg.dk

Vores viceværter er der for dig
Vojens Andels-Boligforening har fire viceværter og en håndværker ansat, som er tilknyttet vores afdelinger. De er
alle servicemindede mennesker, som har ansvaret for, at boliger, opgange, stier og grønne områder generelt er
rengjorte og velholdte, så det er attraktivt at bo og besøge vores boliger. Vores viceværter og håndværker kan
naturligvis også foretage reparationer og almindelige vvs-opgaver.
På vores hjemmeside kan du som beboer se direkte kontaktoplysninger og træffetider på alle vores ansatte. Du
vælger fanebladet ”Andre ansatte”, som du finder under ”Om VAB”. Her kan du møde viceværterne og se, hvilken
afdeling den enkelte vicevært er tilknyttet.
Scan QR-koden, og kom direkte til siden.

www.pwc.dk

Succes skaber
vi sammen...
Kontakt:
PwC, Trekantområdet
T: 7921 2700

Revision. Skat. Rådgivning.
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Bygherrerådgivning

Kuben Management A /S
Kolding Åpark 1, 4., 6000 Kolding

Analyse, plan og strategi

Tel +45 7938 1380

Rådgivning om energi

info@kubenman.dk
www.kubenman.dk

9

Hvordan bliver jeg medlem?
Der er flere års ventetid på vores attraktive boliger, så det er en rigtig god idé at melde sig ind
i god tid. Jo før du bliver medlem, jo større chance har du for at få den bolig, du ønsker dig. Du
kan blive medlem af Vojens Andels-Boligforening når du fylder 15.
Et medlemskab koster i øjeblikket 100 kr. i indmeldelsesgebyr. Derudover koster det 100 kr.
om året at bevare din plads på ventelisten som passivt medlem, og det koster 200 kr. om året
at være aktivt søgende.Vi sender dig et girokort, som du skal huske at betale. Når du har betalt
dit årlige medlemskab, kan du selv bestemme, om du vil have status som ”passiv” eller ”aktivt
søgende”. Som passiv beholder du naturligvis din plads på ventelisten, men du bliver kun tilbudt
en bolig, hvis du er aktivt søgende.

BOLIGER
MED PERSPEKTIV
Tingvejen 30N, 6500 Vojens

www.ramboll.dk
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Læs mere på vores hjemmeside
På vores hjemmeside, www.vojensab.dk, kan du læse meget mere. Du kan både læse om, hvad
det vil sige at bo alment og hvilke muligheder, du har. Du kan naturligvis også se uddybende oplysninger om alle vores boliger. Hvis du har ønske om at bo i et bestemt område af byen, kan du
under fanebladene ”Boliger” og ”Boligsøgning” finde konkrete oplysninger om hver enkelt afdeling
ud fra område, og du kan samtidig se flotte billeder fra afdelingerne.
Du er naturligvis altid velkommen til at ringe til os for spørgsmål om boliger, venteliste, leje og
depositum. Vi håber at høre fra dig og måske byde dig velkommen i Vojens Andels-Boligforening.

Træffetid:
Mandag - fredag: kl. 10.00 - 12.00
Torsdag tillige: kl. 15.30 - 17.00

• Concept: JS Media Tools A/S • 08894 • www.jsdanmark.dk

Kontakt os
Vojens Andels-Boligforening
Kløvervej 51
6500 Vojens
Tlf. 74 54 20 72
post@vojensab.dk

