Beboerne i centrum
Nyhedsbrev
oktober 2018
Kære beboere
Så blev det efterår, selv om vejret i skrivende stund fortsat præges af skønt solskin og lune
temperaturer, datoen taget i betragtning.
En lang og varm sommer blev erstattet af en vejrmæssig lidt omskiftelig august og september.
Nu er vi allerede langt inde i efteråret og inden vi ser os om, er frostgrader og vinter på vej Danmark når det er dejligst.
Glostrup Boligselskab fylder 75 år
På vores hjemmeside kan man læse følgende:
”Glostrup Boligselskab er en selvejende almen boligorganisation, der blev stiftet i 1943 af brave mænd i
Glostrup under ledelse af den daværende sognerådsformand Valdemar Hansen med det formål " at
erhverve godt beliggende Byggegrunde for derpaa at opføre og administrere Beboelsesejendomme med
Lejligheder, svarende til den mindrebemidlede Befolknings Behov.”

Nærmere betegnet den 16. december 1943 stiftedes Glostrup Boligselskab. Det skal
naturligvis fejres, og det sker med et åbent hus-arrangement på Kulturnatten,
lørdag den 27. oktober kl. 16-20 på Bryggergårdsvej 2b, hvor alle er velkomne – se mere
nedenfor.

Vinterberedskab 2018/2019
Det varer ikke længe før vi formentlig oplever den første nattefrost. Derfor er driften i
Glostrup Boligselskab ved at lægge sidste hånd på en aftale med et eksternt firma, som skal
varetage opgaven med vintervedligeholdelse. Vi har naturligvis inddraget de erfaringer vi fik
fra sidste års aftale med OK Nygaard, således vi om muligt får et væsentlig bedre resultat,
allerede første gang der skal saltes og/eller ryddes sne. Mere herom i næste nyhedsbrev.
Afdelingsmøder 2018
Alle ordinære afdelingsmøder er nu gennemført, og dermed kender alle deres husleje for
2019. Der er har været en god dialog og debat på møderne, herunder kampvalg i flere
afdelinger til bestyrelsen. Det bekræfter os blot i, at Glostrup Boligselskab fortsat har
et velfungerende og aktivt beboerdemokrati.
Nye medlemmer af organisationsbestyrelsen
I sidste nyhedsbrev havde der indsneget sig en fejl i orienteringen og valg af nye medlemmer
til organisationsbestyrelsen på repræsentantskabsmødet den 25. juni 2018. Derfor, for en
god ordens skyld, blev Martin Gjøl, afd. 32, valgt som ny næstformand og til organisationsbestyrelsen blev Stine Andersen, afd. 30, Rikke Birk Hofvander, afd. 33, Søren Heick, afd. 32
og Susanne W. Petersen, afd. 9 valgt.
Status besparelser 2020-plan
Vi vil løbende orientere om status på besparelserne i 2020-planen. Vi forventer en besparelse
på i alt 5,6 mio. kr. i 2020:
Netto realiseret
Årstal
2018
Område:
Materiel, indkøb, drift og vedl.
Personale
Lokaler
Eksterne leverandører
IT, m.v.
Forsikring, revision, mægler m.v.

Årlig besparelse:

Forventet netto Forventet netto
realiseret
realiseret
2019
2020

0

0

1.230.000

749.000
0
479.000
21.000
416.000

2.940.000
0
121.000
46.000
800.000

3.604.000
177.000
21.000
71.000
875.000

665.000

3.573.000

5.794.000

Medarbejdernyt
1. oktober 2018 startede Kasper Nielsen som IT medarbejder. 22. oktober 2018 starter
Heidi Belli som barselsvikar i Beboerservice og Malene Nielsen som økonomimedarbejder i
Regnskab og Controlling.

31. oktober 2018 har afdelingsleder Lise Grathwohl sidste arbejdsdag, efter godt 40 års tro
tjeneste i Glostrup Boligselskab. Vi siger farvel til en medarbejder med stor erfaring og viden
om selskabet, en altid smilende og hjælpsom kollega, og vi ønsker Lise al muligt held og lykke
med pensionstilværelsen.
Den 21. juli 2018 døde tidligere direktør i Glostrup Boligselskab, Martin Nielsen.
Martin Nielsen var borgmester fra 1970-1983 i Glostrup Kommune, og herefter direktør i
Glostrup Boligselskab indtil 1997. Martin Nielsen var i de efterfølgende mange år et aktivt
medlem af Glostrup Boligselskabs seniorklub og vil blive savnet. Ære være hans minde.
På gensyn til december.
Med venlig hilsen
Johnny Petersen
vicedirektør

Claus Krag
direktør

Glostrup Boligselskab fylder 75 år
Skriv dig på vores venteliste!
Kun kr. 75!
Kun på Kulturnatten den 27. oktober kl. 16 -20
Vi fejrer vores 75-års fødselsdag på Kulturnatten. Her
kan du blive skrevet på vores venteliste for kun kr. 75!
Kig forbi - der serveres lidt at spise og drikke
og naturligvis slik til børnene!

Tilbud kun 27. oktober kl. 16-20
Glostrup Boligselskab - Bryggergårdsvej 2 B - 2600 Glostrup
wvv.gb.dk

Beboerservice
Bryggergårdsvej 2B, 2600 Glostrup
43 96 28 86
Email: gb@gb.dk
Mandag-torsdag 10.00-14.00
Torsdag tillige 15.30-17.30
Fredag: 10.00-13.00
-----------------------------------------------------------------------------------

Driftskontor Glostrup
Stubben 5
Personlig henvendelse tirsdag og torsdag kl. 10-12
-----------------------------------------------------------------------------------

Driftskontor Hvissinge
Bøgeskoven 199
Personlig henvendelse tirsdag og torsdag kl. 10-12
-----------------------------------------------------------------------------------

Meld fejl og skader 24-7
www.gb.dk
-----------------------------------------------------------------------------------

Akutordning
Ved alvorlige driftsforstyrrelser uden for normal åbningstid:
Mandag-torsdag kl. 14.00-10.00
Fredag-mandag kl. 12.00-10.00
70 26 79 63

