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Boligforeningen VIBO

Vores mission:
At opføre, administrere, vedligeholde, renovere og fremtidssikre
almene boliger, samt at sikre
gode sociale rammer med udgangspunkt i beboernes behov.

Industrivej 44 B · 4000 Roskilde
Tlf.: 6160 6344 · kontakt@borumbyg.dk
www.borumbyg.dk

Borum Byggerådgivning er et rådgivningsfirma,
som yder bistand til byggesager store som
små. Vi arbejder med mange opgaver i den
almene boligsektor, f.eks. bistand til udbud på
vindues- og tagudskiftninger, nye køkkener og
badeværelser, skimmelsager samt udførsel af
fraflytningssyn. Vi værdsætter beboerdemokratiet
og holder gerne trådene sammen med alle
involverede i en byggesag – stor som lille.
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Tidssvarende boliger
med plads til alle
Siden 1974 har Boligforeningen VIBO udlejet kvalitetsboliger i Storkøbenhavn og Nordsjælland. I dag råder vi over
omkring 6.000 tidssvarende boliger fordelt på 68 afdelinger.
Derudover administrerer vi en række mindre boligforeninger.
Vi tilbyder mange typer af boliger med plads til alle uanset
alder og behov. Vi har store familieboliger med fem værelser,
ældreboliger og mindre ungdomsboliger. De fleste af vores
boliger ligger i etagebyggeri med grønne fællesarealer og
gode parkeringsforhold. Vi har også rækkehuse med egne
haver, tæt på skov og strand.

For at vi kan sikre vores beboere
en effektiv drift har vi inddelt vores
mange afdelinger i seks driftsområder: Midt, Øst, Nivå, Syd, Vest og
Nord. På side 16 og frem i denne
brochure kan du læse mere om de
seks områder.
Du kan også læse mere om de
enkelte afdelinger på vores hjemmeside: www.vibo.dk

Et trygt sted at bo
Vores fokus er veldrevne afdelinger med beboerne i centrum.
Det skal være trygt og godt at bo i VIBO, og formålet med alt,
hvad vi gør, er at støtte beboernes trivsel. Derfor arbejder vi
målrettet med at bevare moderne standarder i alle vores boliger samt at udvikle gode sociale rammer i boligområderne .
Det er særligt vigtigt for os, at vores boliger er af en høj standard med en attraktiv husleje. Vi tænker ikke i profit, men har
udelukkende fokus på, at huslejen svarer til de faktiske udgifter i de enkelte afdelinger.

Boligforeningen VIBO

Vores værdier

Rummelighed
Når vi taler om at være rummelige, betyder det for os:
• at der er plads til mangfoldighed, og at der udvises
gensidig respekt for social og etnisk forskellighed.

Nærhedsprincippet
Når vi taler om nærhed, betyder det for os:
• at der er kort vej mellem beboere, beboervalgte,
medarbejdere og ledelse
• at beslutninger som udgangspunkt tages lokalt.

Tryghed
Når vi taler om at skabe tryghed, betyder det for os:
• at der er mulighed for, at man kan blive boende i
VIBO uanset ændringer i økonomi eller familiemønster
• at boligområderne er trygge at bo og færdes i.

Helhedssyn
Når vi taler om helhedssyn, betyder det for os:
• at der ud fra beboernes behov anlægges et helhedssyn i beslutninger, hvor der tages højde for
sammenspillet mellem kvalitet, økonomi, klimatilpasning, bæredygtighed og social ansvarlighed.

Denne Interaktive Brochure
er designet og leveret
af JS Danmark

Forandringsskabende
Når vi taler om at være forandringsskabende, betyder
det for os:
• at VIBO er en organisation, der altid er i en forandringsproces, der skaber værdi for beboerne.

Kvalitet
Når vi taler om at være kvalitetsbevidste, betyder det
for os:
• at der er en høj standard i de ydelser, som
VIBO leverer.

Murermester
Søren Hoff
20 67 00 99
murermester_soerenhoff

www.jsdanmark.dk

MurermesterHoff

murermestersorenhoff@gmail.com
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Vi bidrager til samfundet
og FN’s verdensmål
Som en aktiv spiller i samfundet mener vi, at det er vigtigt at
bidrage og tage ansvar for velfærdssamfundet. Det gør vi ved
blandt andet at tage udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål for
bæredygtig udvikling.
Vi bidrager direkte til samfundet, når vi gennem nybyg og
renovering er med til at skabe beskæftigelse og uddannelse.

GOD ENERGI
ER GOD ØKONOMI
Engelgaar Vvs Teknik a/s
 post@engelgaar.dk
 engelgaar.dk
 Egegårdsvej 23, 2610 Rødovre
 +45 3670 2126

Indirekte bidrager vi, når vi understøtter trivsel og fællesskab
blandt beboerne.
Du kan læse mere FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
på www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

Boligforeningen VIBO
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Udvalgte eksempler på, hvordan
vi bidrager til samfundet
Samfundsøkonomisk bæredygtighed
I Boligforeningen VIBO driver og udvikler vi almene boliger
og boligområder. Det skaber omsætning og vækst, og derved
bidrager vi direkte såvel som indirekte til beskæftigelsen.

Miljømæssig bæredygtighed
Når vi driver og udvikler almene boliger og boligområder,
arbejder vi med aspekter som miljø, energi og sundhed for
at skabe boliger, som er økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtige – både med tanke på vores beboere og det
bredere samfund.

Social bæredygtighed
Vi sikrer sunde og velfungerende boliger til alle mennesker,
men vi er også en del af velfærdssamfundets sociale sikkerhedsnet, hvor vi griber dem, som af forskellige årsager har
svært ved at komme ind på det private boligmarked. At drive
og udvikle almene boliger indebærer derfor en vigtig social
dimension.

kloak-, by- & landskabsentreprenør

•
•
•
•
•
•

Klimatilpasning og LAR-løsninger
Vejprojekter og cykelstier
By- og gårdrum
Pleje og vedligeholdelse
Græsslåning
Hækklipning

• Plantearbejde
• Specialist i træfældning og
beskæring (egne arborister)
• Kloak
• Brøndrenovering
• Forsikringsskader

•
•
•
•
•
•

Omfangsdræn
Regn og spildevand
Fugtsikring af kælder
Skybrudssikring
Strømpeforing
Tv-inspektion

Stålager 1, 4050 Skibby · Tlf.: 46 41 44 42 · mail@gartnergottlieb.dk · www.gartnergottlieb.dk

Vores afdelinger
Gilleleje

Område Øst
Ȱ

Vognvænget
Haraldsgade 13-17B
Sigynsgade 8-34
København N

Ȱ

Vennemindevej I
Nygårdsvej 43,
Hesseløgade 35-37 & 39A-41B
København Ø

Ȱ

Bogtrykkergården
Hamletsgade 12A-18
Fenrisgade 6-8
Heimdalsgade 28A-32
København N

Ȱ

Landskronagade
Landskronagade 1-5
Østerbrogade 143
København Ø

Ȱ

Vennemindevej II
Vennemindevej 29-33
Nygårdsvej 47A-47B
København Ø

Ȱ

Nygårdsvej
Drejøgade 31
Nygårdsvej 37-39
København Ø

Ȱ

Runddelen I & II
Jagtvej 103-107
Thorsgade 46A-E, 8A-E & 40-44
København N

Ȱ

Bagergården
Nannasgade 5A-7B
Mimersgade 34-44
København N

Ȱ

Allersgade
Dagmarsgade 1A-1B
Allersgade 12-14
København N

Ȱ

Fælledvej
Fælledvej 10A-10B
København N

Ȱ

Rådmandsgade
Rådmandsgade 13-21
København N

Ȱ

Viborggade
Viborggade 49,
København Ø

Ȱ

Nygårdsvej
Nygårdsvej 4-6
København Ø

Ȱ

Fogedgården
Fogedgården 1-17 & 2-16
København N

Ȱ

Samuels Hus
Thorsgade 65 & 65A
København N

Dronningmølle
Græsted

Tisvildeleje

Helsingør
Helsinge
Arresø

Fredensborg

Frederiksværk
Roskilde
Fjord
Skævinge

St. Lyngby

Strø

Nivå

Hillerød

Gørløse

Frederikssund

Øresund

Kongens
Lyngby
Ballerup
Høje-Taastrup
Roskilde

Vanløse

Nørrebro

Rødovre
Frederiksberg

Østerbro

København

Valby

Taastrup
Hedehusene

Tårnby
Amager

Område midt
Ȱ

Ȱ

Ȱ

Ȱ

Ȱ

Ȱ

Ȱ

Grønnevang
Skjulhøj Allé 60-66
Vanløse

Ålekistehuset
Ålekistevej 192-196
Vanløse

Ȱ

Havekildegård
Valbygårdsvej 1-31C
Valby

Holger Danskes Vej
Holger Danskes Vej 5-9 & 20
Frederiksberg

Ȱ

Smedetoften/Kleintoften
Tårnvej 101-121
Rødovre

A.F. Beyers Vej
A.F. Beyers Vej 4A-B
Vanløse

Ȱ

Vodroffs Tværgade
Vodroffs Tværgade 6
Frederiksberg

Ȱ

Bryghusgrunden
Vodroffs Tværgade 8-18
Frederiksberg

Ȱ

Viktoriagade
Viktoriagade 18A-B
København V

Ȱ

Klammergården
Peter Bangs Vej 21-25
Frederiksberg

Kongens Bryghus
Vodroffsvej 23-31
Niels Ebbesens Vej 1A-5C
Frederiksberg
Kastanjegården
Linde Allé 8
Grøndals Parkvej 112-120
Vanløse
Niels Juels Gård
Godthåbsvej 213-221
Vanløse

Boligforeningen VIBO

Område Nivå
Ȱ

Nivåhøj I
Islandshøjparken 17-53
Nivå

Ȱ

Nivåhøj II
Nivåhøj 56-66
Nivå

Ȱ

Nivåhøj III
Nivåhøj 69-79
Nivå

Område Syd
Ȱ

Ȱ

Ȱ

Ȱ

Ȱ

Ȱ

Gartnertoften
Gartnertoften 1-52
Kastrup
Hjørnevænget
Frankrigsgade 28-44 & 46A-48B
København S
Røgeritoften
Hørhusvej 10-20
København S
Støberigården
Prags Boulevard 32-36 & 38A-38D
Holmbladsgade 35-65B
København S
Lerfosgade
Byglandsgade 1A-5D
København S
Televænget I
Telemarksgade 7-19
Kornblomstvej 8-14
København S

Ȱ

Ȱ

Geislersgade
Pommernsgade 2-6
Holmbladsgade 36
Geislersgade 1-3 & 7-9
København S

Ȱ

Klostervej
Klostervej 28-30
Hillerød

Ȱ

Ny Harløsevej
Ny Harløsevej 22A-F
Skævinge

Ȱ

Rosenalle
Rosenalle 11-39
Skævinge

Ȱ

Hestehaven II
Hestehaven 142-196
Gilleleje

Solvej
Solvej 1-19
Gørløse

Ȱ

Hestehaven III
Hestehaven 128-140
Gilleleje

Bremerholmen
Bremerholmen 1-19
Skævinge

Ȱ

Bavne Ager
Bavne Ager 2-50
Gilleleje

Krogtoften
Krogtoften 1-37
Skævinge

Ȱ

Langedam
Langedam 2A-6D & 8-16
Græsted

Meløse
Kildetoften 2-24
Skævinge

Ȱ

Skovsmindeparken I
Skovsmindeparken 2A-C
Græsted

St. Lyngby
Bremerholmen 2-24
Skævinge

Ȱ

Skovsmindeparken II
Skovsmindeparken 4-28
Græsted

Strø
Brydetoften 6-16
Skævinge

Ȱ

Gørløse
Rødkildetoften 2-26
Gørløse

Dagøgade
Dagøgade 6-12
København S

Område Nord
Ȱ

Ȱ

Ȱ

Ȱ

Ȱ

Ȱ

Ȱ

Ahornvænget I & II
Ahornvænget 2-138
Gilleleje

Augustagade
Augustagade 15-19
København S

Ȱ

Græsted Have
Præstevænget 1-101 & 111-135
Græsted

Statoil-grunden
Sundholmsvej 59
København S

Ȱ

Skotlandsgade
Tingvej 45-75
København S

Ȱ

Vibeengen
Engvej 13, 19-23, 29-33 & 37-39
København S

Ȱ

Ȱ

Toften
Tycho Brahes Allé 50-54
København S

Ȱ

Dronningmølle
Rågevej 8A-D
Dronningmølle

Ȱ

Televænget II & III
Telemarksgade 25-37 (Dagøgade)
Røsågade 44-60
København S

Ȱ

Ramsager
Ramsager 35-75 & 74-112
Græsted

Ȱ

Ȱ

Liflandsgade
Liflandsgade 7-9
Kurlandsgade 6-12
København S

Hestehaven
Hestehaven 4-124
Gilleleje

Ȱ

Ȱ

Ȱ

Ȱ

Parkvej
Nellerupsgårds Allé 35A-35N
Gilleleje
Kastanie Allé
Kastanie Allé 1A-1H & 3A-3L
Gilleleje
Åblinghøj
Snedkervej 1A-L, 3-29 & 2-30
Græsted

Område Vest
Ȱ

Charlotteager I
Charlotteager 108-158
Hedehusene

Ȱ

Charlotteager II
Charlotteager 162-224
Hedehusene

Ȱ

Charlottegårds Have
Charlottegårdsvej 7-147
Hedehusene

Ȱ

Engelhom Allé
Engelholm Allé 2-60
Høje Taastrup
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Dine fordele
ved at bo i VIBO
•

Huslejen dækker hele din boligudgift – med
undtagelse af forbrugsudgifterne.

•

Du kender dine faste udgifter, som vi sørger for
ikke stiger ukontrollabelt.

•

Du skal ikke selv vedligeholde bygninger, grønne områder, døre, vinduer, vandhaner, radiatorer og lignende.

•

Græsslåning og snerydning af fællesarealer
klares af ejendomsfunktionæren.

•

Tryghed i din hverdag.

•

Hvis du ønsker det, er der et fællesskab lige
uden for din dør.

•

Du har indflydelse på ejendommens drift, husleje, aktiviteter i afdelingen og meget mere via
beboerdemokratiet.

•

Du kan, hvis du har eller får behov for det, søge
boligstøtte og indskudslån hos kommunen.

•

Her skal være plads til alle. Derfor er der, i den
enkelte afdeling, udformet en beboervedtaget
husorden, der er med til at sikre, at både du og
dine naboer føler jer trygge og godt tilpas.

Skansevej 22
3400 Hillerød

Tlf. 93 844 844
www.ce-services.dk

Erhvervsrengøring - Vinduespolering - Trappevask
Håndværkerrengøring - Flytterengøring - Grønne
områder - Ejendomsservice - Facility Management

RENOVERING - SERVICE - REPARATION
DØGNVAGT: 40 76 36 00
Kontakt@danskelevatorservice.dk

Boligforeningen VIBO

Mød Lene,
som bor i VIBO.

Som beboer er det vigtigt, at du
føler dig tryg og godt tilpas. Vores
dygtige medarbejdere sørger dagligt for at skabe trygge og gode
rammer for vores beboere.

Mere end 30 års erfaring
Alt inden for sikring til private og erhverv
For at sikre vores kunder de bedste løsninger holder vi os
løbende opdateret på markedets nyeste udviklinger og
brands. Det giver os mulighed for at tilbyde et bredt udvalg
af fleksible, innovative og effektive løsninger.

Tlf.: 36 70 03 25 • service@dansklaase.dk
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Skab rammen om din hverdag
GØR BRUG AF RÅDERETTEN
Med råderetten har du mulighed for at skabe rammen om dit
liv gennem forbedringer tilpasset dine ønsker og behov. Du
kan i princippet få det, lige som du vil have det – du skal blot
huske, at boligforeningen skal godkende ændringerne, inden
arbejdet bliver udført. Det er muligt at få økonomisk godtgørelse efter gældende regler for råderet, når/hvis du fraflytter
din bolig.

GØR BRUG AF INSTALLATIONSRETTEN
Ud over råderetten har du ret til at foretage installationer i din
bolig, herunder blandt andet installation af vaskemaskine og
opvaskemaskine. Du skal altid sende en skriftlig ansøgning til

Din lo
kale e
lektrik
Priva
er
t & er
hverv

os, som vi behandler og giver besked om, hvorvidt ændringen
kan udføres. Kontakt os for mere information om installationsretten.

ÆNDRINGER UDENFOR
Som udgangspunkt er det afdelingen, der sørger for al udendørs vedligeholdelse. På et afdelingsmøde kan det besluttes,
at beboerne i afdelingen har ret til at foretage visse forbedringer uden for boligen efter reglerne om råderet – som blandt
andet opsætning af markise, skur og lignende. Der kan kun
gives tilladelse til de ændringer uden for boligen, som der på
afdelingsmødet træffes beslutning om, og som er indskrevet i
råderetskataloget.

Hvorfor vælge os
som din elektriker?
Bestil allerede i dag en elektriker fra Totel i
Søborg. Vi løser små som store el-opgaver for dig.
Totel ApS sætter en ære i altid at leve op til vores
aftaler, altså kvalitet, pris, tidsforbrug.

El, Tele & Data

Deres El-installatør

Vi sikrer dig en professionel service og kompetente
og engagerede elektrikere med fokus på
fremtidssikrede løsninger inden for elinstallationer.

Generatorvej 1 · 2860 Søborg · Telefon: 44 52 97 02 · www.totel.dk

Beboerdemokrati er for alle
– grib chancen for at få indflydelse på dit nærmiljø
I VIBO er det beboerne selv, der bestemmer. Hver afdeling
holder årlige afdelingsmøder, hvor du og dine naboer har
en unik mulighed for at få indflydelse på beslutningerne i
afdelingen. Vi opfordrer alle beboere til at deltage og til at
stille forslag, hvis gode idéer melder sig. Det kan være idéer
til spændende tiltag på de grønne fællesarealer, kulturelle
indspark, innovative renoveringsløsninger eller noget helt
fjerde.

gennemgang af afdelingen, hvor driftschefen og afdelingsbestyrelsen går en runde – en markvandring – og vurderer
afdelingens stand.

Det er beboerne, der i fællesskab sætter kursen for udviklingen af afdelingen. En gang om året er der en såkaldt års-

Du kan også stille op til organisationsbestyrelsen og dermed
være med til at træffe beslutninger på tværs af hele VIBO.

Vil du have maksimal indflydelse i boligforeningen, kan det
betale sig at gå ind i afdelingens bestyrelse, hvor du får mulighed for at gøre de mange gode idéer fra afdelingens beboere til virkelighed.

Boligforeningen VIBO

Mød formand for VIBO, Birgitte Langballe, som opfordrer alle beboere til at
deltage aktivt i beboerdemokratiet.

HVORFOR BLOT

DRØMME?

quay

Få en række unikke
fordele i dit køkkenkøb!
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0
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O
O
SHOWR
P!
GLOSTRU

Vores konsulenter i erhvervsafdelingen har stor
erfaring med at betjene boligforeninger. Derfor
kan vi som noget unikt tilbyde individuel køkkenindretning. Denne service tilbyder vi, fordi vi ved,
at mennesker er forskellige og har forskellig smag.
Endvidere er det en vigtig del af vores A-Z-koncept,
at det er samme konsulent, der tager hånd om dig,
dit køkken og projektet fra start til slut.

Interesseret?
Kontakt Vordingborg Køkkenet Erhverv i
Glostrup på tlf. 36 15 15 21 eller kom forbi
butikken på Hermods Allé 6 allerede i dag og
lad os høre om dine køkkendrømme. Se mere
på www.vordingborg.com

Luksus

– alle har råd ti l

Siden 1963 • www.vordingborg.com

15

Boligforeningen VIBO

Område Midt
Område Midt er et attraktivt sted at bo for unge og ældre,
men også mange børnefamilier er bosat i området, som
dækker 13 afdelinger i Valby, Vanløse, på Vesterbro og Frederiksberg.
Afdelingerne består af tidssvarende, gode boliger med mange faciliteter – herunder børnevenlige fællesarealer, tæt på
mange indkøbsmuligheder samt skole- og daginstitutioner.

Din lokale elektriker siden 1969.
FLYES EL-SERVICE A/S løser alle
el-opgaver – store som små.
Det bedste valg, når det gælder kvalitet.
Har du brug for en elektriker? Så ring 49 22 24 01

www.flyes-el.dk

Prioriterer man at bo godt til en overkommelig husleje og
stadig være tæt på storbyens puls, så er en bolig i en af de
13 afdelinger i Område Midt et godt alternativ til at bo midt
inde i København. Uanset hvilken afdeling du bor i, så er
der kort afstand til S-tog og metro med få stop ind til Københavns Hovedbanegård.

Glarmester
Hans Jensen

Fuglebækvej 2 B, st. tv.
2770 Kastrup
Tlf. 32 95 22 33 ♦ Døgnvagt: 70 100 100
E-mail. glas-hans@mail.tele.dk ♦ www.glas-hans.dk
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Område Øst
På Nørrebro og Østerbro har vi 15 afdelinger. Mange af boligerne i dette område er typiske charmerende københavnerlejligheder, som vi løbende vedligeholder og giver et løft, så de
fremstår tidssvarende for den moderne beboer.
Både på Nørrebro og Østerbro har vi mange familieegnede
boliger med spændende gårdrum, hvor der er plads til både
unge og ældre. De, som bosætter sig i Område Øst, bor midt i
et pulserende byliv, hvor kulturen banker på, når man træder

ud på gaden. Afstanden er kort til gode indkøbsmuligheder,
skole og daginstitutioner.
En af vores afdelinger i dette område – Samuels Hus på Nørrebro – er et rigtig godt eksempel på, at man som beboer i VIBO
har mulighed for at bosætte sig midt i kulturen. Samuels Hus
er oprindelig en gammel kirke, som i 2017 er blevet ombygget
til spændende og anderledes ungdoms- og familieboliger.

Græsted VVS
Aut. VVS-installatør

Metalbuen 24 · 2750 Ballerup
Tlf. 44 65 34 48
holm@holm-as.dk · www.holm-as.dk

• VVS-installationer
• Varmeservice
• Køleteknik

• Varmepumper
• Sanitet
• Reg. oliefyrservice

48 39 11 16
Graested-vvs.dk

Boligforeningen VIBO
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Område Nivå
I område Nivå har vi tre afdelinger, som består af etagebyggeri, hvor der i to af afdelingerne er fantastiske skønne terrasser
på 20 m2 til hver bolig. Der er til fælles brug for beboerne i
de tre afdelinger etableret ny og spændende legeplads samt
udefaciliteter som udekøkken, borde og bænke.
Afdelingerne ligger centralt placeret, tæt på kystbanen og
ved gode institutions- og indkøbsmuligheder. Afdelingerne er
desuden beliggende i smukke grønne områder – tæt på skov
og den populære Nivå Strand, som er et af Nordsjællands til-

løbsstykker året rundt. Dertil kommer Nivå Havn, som tilbyder
spændende arrangementer – særligt om sommeren, hvor her
vrimler med liv.
Mange børnefamilier bosætter sig i afdelingerne. Dels på
grund af de mange muligheder, der er i området, og dels fordi
vi kan tilbyde gode, tidssvarende boliger til en fornuftig husleje, og med de faciliteter og den rummelighed, en børnefamilie
har brug for. Også mange ældre vælger at slå sig ned i en af
vores boliger, som er i ét plan og godt indrettet.

Professionelt anlægsgartnerfirma,
der klarer alt i have og anlæg
J. Brock & Søn A/S

Bernstorffsvej 68
2900 Hellerup

Tlf.: 3962 0033
firma@j-brock-son.dk
www.j-brock-son.dk

Kontakt os for uforpligtende tilbud
BMI PLUS-garanti
Tlf.: 22 91 07 66 | E-mail: info@kh-tag.dk

Område Syd
På Amager tæt på Amager Strandpark, metrostation, skole og
daginstitutioner og gode indkøbsmuligheder har vi 15 afdelinger med gode familie- og ungdomsboliger.
En af vores særligt attraktive afdelinger ligger i Område Syd
på Amager. Vibeengen, som består af 185 lejemål, der er fordelt på to-, tre- og fireværelses-lejligheder på mellem 64 og
101 kvadratmeter – alle med altan eller terrasse. Vibeengen er

NORDSJÆLLANDS
LÅSETEKNIK ApS
FREDERIKSBORG
LÅSETEKNIK
Vølundsvej 9 · 3400 Hillerød
www.sikringnord.dk
Tlf.: 4825 4646 / 4879 6666 døgnvagt
Kontakt os for en sikringsgennemgang af din bolig

attraktiv, fordi den ligger tæt på det pulserende byliv og med
ganske kort cykelafstand til naturen på Amager Fælled.
I Tårnby ligger vores afdeling Gartnertoften, som består af 51
rækkehuse med 1-4 værelser. Der er en dejlig have til samtlige
rækkehuse, og der er ikke langt til Dragør Havn og stranden,
som er et velbesøgt område – særligt om sommeren.

Vi er din ENTREPRENØR inden for flytteboliger
og renoveringer. Vi bistår med alt indenfor:

Murer · Maler · Snedker & Tømrer · Glas
Legepladser & meget mere

Greve Main 22 · 2670 Greve
Telefon: 4361 2775 · www.arnepedersen.dk

Boligforeningen VIBO
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Lønholt Kloakservice Aps
Kongevejen 78
3480 Fredensborg
Kristian Andreasen
22 16 33 08
ka@loenholt.dk www.loenholt.dk
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Område Nord
I Nordsjælland har vi 24 afdelinger, nærmere bestemt Græsted, Skævinge, Gilleleje og Dronningmølle. Også i den
centrale del af Hillerød, i gåafstand til slotssøen, har vi en
afdeling.
Området er mangfoldigt og består af både etagebyggeri og rækkehuse med egne haver, samt særligt indrettede
rækkehuse til ældre beboere. Derfor bor der også et bredt

udvalg af mennesker i Område Nord, som dækker et større
område i det nordsjællandske.
Omdrejningspunktet for flere af beboerne er naturen. Fra
flere af boligerne træder man direkte ud i naturen med marker og skov og kort afstand til strand og vand. Alligevel er
der aldrig langt ind til byerne og gode indkøbsmuligheder.
København ligger heller ikke længere end en togtur væk.

Boligforeningen VIBO

LYNGHOLM KLOAK
Har du akut
brug for hjælp,
kan vores
døgnvagt være
der inden for
en time!
Tlf.: 3677 0077

Vi tilbyder alt inden for:
• STOPPET FALDSTAMME
• STOPPET TOILET
• STOPPET VASKE

LYN

• STOPPET AFLØB

GHO

LM

• STOPPET BRØND
Læs mere på:

www.lyngholm.dk

Vi har over
42 års erfaring,
Danmarks bedste
udstyr, samt landets
bedste og hurtigste
tilkaldevagt.
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Område Vest
I Hedehusene og Høje-Taastrup har vi fire afdelinger, som primært består af etagebyggeri med tidssvarende boliger velegnet til børnefamilier, ældre og unge mennesker.
De tre afdelinger i Hedehusene ligger alle centralt placeret og
har et fantastisk aktivitetsområde med blandt andet boldbane og klatretårn. Skole, daginstitution og gode indkøbsmuligheder er ligeledes inden for rækkevidde.
Afdelingen i Høje-Taastrup består af to- og treværelses-boliger
med svalegang. Afdelingen er placeret tæt ved Høje-Taastrup
Station og indkøbscentret City 2. Afstanden til København er
ganske kort.

Bæredygtigt
dansk design
Velkommen i et køkken inspireret af dansk
natur. Hvor genanvendte kvalitetsmaterialer
skaber ro og balance i hjertet af dit hjem. Ombra
designserien er dansk design til en overraskende
lav pris.

Kvik København
Ved Vesterport 6
Tlf. 33 14 60 88
kvik.dk/koebenhavn

OMBRA green
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Skriv dig op til
din næste bolig
Jo før du skriver dig på vores venteliste,
des hurtigere får du en bolig. På vores
hjemmeside kan du nemt skrive dig op,
se, hvor vores boliger ligger, og læse meget mere om de enkelte boligafdelinger.
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Renovering | Nybyggeri | Private
Tlf.: 21 64 35 14 / 21 64 35 15
E-mail: info@nyberg-aj.dk
Borupvej 10, 3320 Skævinge

Alt låseservice efter Deres behov
Hvidovre Torv 4A · 2650 Hvidovre · Tlf.: 36 47 47 47
jahnslaase@jahnslaase.dk · www.jahnslaase.dk
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Med over 30 års erfaring i gulvfaget giver
vi dig en kompetent rådgivning og vejledning

Ingen opgave
er for lille
Ingen opgave
er for stor

Vi tilbyder:
· Linoleum

· Vinyl

· Trægulve

· Gulvbehandling

· Gulvtæpper

· Gulvafslibning

Ring og få et
uforpligtende
tilbud

FRANCKS GULVSERVICE
Tlf.: 3641 9585 · www.francksgulvservice.dk ·

FrancksgulvserviceApS

40 74 95 85
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Geotekniske og miljøtekniske
undersøgelser og rådgivning

Boligforeningen VIBO

Vi udfører:
• Miljøkortlægning af bygninger i forbindelse med nedrivning og renovering
• Geotekniske undersøgelser i forbindelse med tilbygning og nybyggeri
• Miljøtekniske undersøgelser i forbindelse med jordarbejder
Kontakt os gerne for et uforpligtigende tilbud på tlf.: 3582 0402
eller mail jordmil@jordmil.dk

Telefon +45 4492 2244 ● www.jord-teknik.dk

Telefon +45 3582 0402 ● www.jordmil.dk

31

Boligforeningen VIBO
Administration
Sankt Peders Stræde 49A
1453 København K
33 42 00 00
vibo@vibo.dk
Telefontid
Mandag til torsdag:
Fredag: 			

kl. 10.00-14.00
kl. 10.00-13.00

• 16744 • www.jsdanmark.dk

www.vibo.dk

